
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE FAVARA PLE 
DE  DATA 29  DE GENER DE DOS MIL DIVUIT

                       

Dia : 29 de Gener de 2018
Hora 20:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Ordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Oro Azorín Canet (COMPROMIS)

Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
María José Malonda Pérez (COMPROMÍS)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana  (PP)
Juan Bautista Serra Galan (PP)
Trinidad Sala Almiñana (PP)
Salvador Cebolla Pelegri (PP)

Secretària 
Interventora

Lourdes Navarro Collado

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reuneixen els regidors i les 
regidores indicats, tots ells integrants del plenari de l'Ajuntament. 

Per  l'Alcaldia  es  declara  oberta  la  sessió  i  es  procedeix  a  conèixer  dels 
assumptes inclosos en l’Ordre del dia i que són els següents:

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 23 D’OCTUBRE DE 2017.



SEGON.  DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  D’ALCALDIA  SIGNADES  DES  DE  L’ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

TERCER. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT 
DE LA RIBERA BAIXA.

CINQUÉ. APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  PER  L'EXERCICI  2018,  BASES 
D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

SISÉ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  CIRCULACIÓ  EN  EL 
NUCLI URBÀ DE FAVARA.

SETÉ APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT SEGONS DECRET LLEI 5/2017 
DE 20 D’OCTUBRE.

VUITE. MOCIÓ DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC PRESENTADA PER RAFAEL GISBERT 
ARAGÓ (G.M. SOCIALISTA) I ORO AZORÍN CANET (G.M. COMPROMÍS).

NOVÉ. MOCIÓ DE «APOYO Y RESPALDO A FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO» 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR.

DESÉ.  DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES TRIMESTRALS DEL PERÍODE MEDI  DE PAGAMENT 
2017.

ONZÉ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

DOTZE. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.

TRETZE. PRECS I PREGUNTES.



PRIMER PUNT. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 23 D’OCTUBRE  DE 
2017.

A petició d’alcaldia se sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió de data 23 d’octubre 
de  2017.

Per la regidora Mª Trinidad Sala s’adverteix d’una errada al seu segon cognom i es pren nota 
per Secretària per subsanar-la.

Es sotmès a votació l’acta de la sessió plenària i es aprovada per unanimitat dels 
regidors presents.

SEGON PUNT. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES DES DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

Per Alcaldia es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular perquè manifeste alguna 
observació o petició d’informació al respecte de les resolucions i sense cap observació es dona 
pas al següent punt de l’ordre del dia.

TERCER PUNT. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE  LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

No havent cap resolució a ratificar es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.

QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT 
DE LA RIBERA BAIXA.

Per Alcaldia s’explica el motiu i sentit de la proposta d’alcaldia, donat que es va acordar en el 
grup socialista que es crearia una vicepresidència en la Mancomunitat de la Ribera Baixa i es 
dona la paraula a la Secretària perquè done lectura a la mateixa: 

<<PROPOSTA D’ALCALDIA
MODIFICACIÓ ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

Vist  el  certificat  d’acord  adoptat  per  l’Assemblea  de  la  Mancomunitat  de  la  relatiu  a  la  
modificació d’Estatuts de la mateixa i de data 14 de desembre de 2017.

Considerant necessari procedir a la modificació dels Estatuts anomenats amb la finalitat de  
crear la figura d’un Vicepresident segon perquè desenvolupe les tasques de substitució a la  
Presidència i/o al Vicepresident de la Mancomunitat.

Considerant l’obertura del període d’informació pública en les corporacions locals que formen  
part integrant de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

Es presenta al PLE la següent PROPOSTA D'ACORD:



PRIMER. Aprovar la modificació dels Estatuts  de la Mancomunitat de la Ribera Baixa afectant  
als articles 19 i 23 quedant redactats de la següent manera literal:
“  Article  19:  El  govern  i  l’administració  de  la  mancomunitat  estaran  a  càrrec  dels  òrgans  
següents:  Ple;  Junta  de  Govern;  President/a,  Vicepresident/a  primer/a  i  Vicepresident/a  
segon/a;  Comissions  informatives;  Comissió  d’Hisenda  i  Especial  de  Comptes;  Comissions:  
gestors de servicis o especials.
Article  23:  “El  vicepresident  primer  substituirà  al  president  en  cas  d’absència,  vacant  o  
malaltia. El seu nomenament es realitzarà pel ple en el mateix terme que el del president.
El vicepresident segon substituirà a la Presidència i si és el cas a la vicepresidència primera en  
cas d’absència, vacant o malaltia. El seu nomenament es realitzarà pel ple en el mateix terme  
que els del president.”

SEGON. Traslladar el resultat del present acord a la Mancomunitat de la Ribera Baixa.>>

L’Alcaldessa  explica  el  motiu  del  canvi  d’estatuts  perquè  hi  haguera  una  segona 

vicepresidència que ja va ser aprovat en plenari de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

El regidor Pedro Juan Victoria, comenta que es podria llevar a Cullera com a membre de la  

mancomunitat de la Ribera Baixa encara que per acord de ple de l’ajuntament de Cullera va 

decidir  eixir-se  de  la  mancomunitat  i  donar   trasllat  del  present  acord  perquè  Cullera  es 

pronuncie.

Alcaldia explica que a Cullera des de la mancomunitat se li ha notificat requeriment del deubte 

que manté pendent amb la mancomunitat  per  evitar la prescripció i  s’ha decidit demorar 

llevar a Cullera perquè han hagut encontres en la linia de voler continuar de formar part de la  

mancomunitat de la Ribera Baixa. 

El regidor Juan Serra comenta que si Cullera no ix de la mancomunitat i continua rebrent els 

serveis aniran incrementant-se l’import del deubte. 

El regidor Rafael Gisbert comenta que açò es una modificacio puntual del estatuts.

Sotmés a votació la proposta d’alcaldia es aprovada per unanimitat dels regidors 

presents.

CINQUÉ. APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  PER  L'EXERCICI  2018,  BASES 
D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

L’Alcaldessa trasllada al portaveu del grup municipal popular que ja va enviar al mes d’octubre 
una carta perquè proposaren alternatives a l’elaboració del pressupost. El portaveu Pedro Juan 
contesta  dien  que  ells  cridaben  a  tots  els  protaveus  una  setmana  abans  o  dos  perque 
aportaren propostes i les inversiones sempre estaven per consens sense previa al ple. Comenta 
que l’equip de govern hauria de vendre i exposar els pressupostos.

El regidor Pedro Juan comenta que en el capítol I,  pasa a 648.000.-euros; En contractació i  
empleo  social  s’ha  dividit  i  van  a  fer-se  dos  borses  de  peons  i  d’oficials  i  açò  suposarà 
contractar a menys gent i que els peons es voran perjudicats perquè els oficials es molt més 
costos.



L’Alcaldessa contesta que es poc operativa la borsa social amb contractacións de duració d’una 
setmana  a  més  de  les  inspeccions  laborals  recents,  afegir  a  la  previsió  de  jubilació  d’un 
empleat de serveis muncipals.

El regidor Rafael Gisbert comenta que la plantificació de contractació, la borsa d’empleo social 
i la duració dels eus contractes son de molt curta duració i per açò s’ha pensat en aquesta 
solució.

El regidor Pedro Juan comenta que en el complement de productivitat i els criteris utilitzats, en 
l’escola municipal en menys xiquets la productivitat es manté igual. De servicis s’ha llevat una 
persona i passen a cobrar més en la mateixa productivitat i amb  més càrrega de treball. L’any 
passat a l’agost es va esgotar la borsa social. En el complement especifi s’augmenta en el  lloc 
de treball C2 i enten que és per la prestació de funcions de tresoreria. L’alcaldessa comenta 
que ja no es pot desenvolupar les tasques de tresoreria per un polític. El regidor Pedro Juan 
comenta que aquesta feina abans la feia un polític.

El  capítol  II  s’incrementa  l’import  de  la  partida  pressupostària  de  neteja  d’instal.lacions 
municipal i comenta que enten que açò implica la privatització de servicis, de la neteja i de la 
piscina municipal. L’alcaldessa contesta argumentant la prohibició de traure noves places de 
treball i tenim la necessitat de prestar el sevei igualment.

Rafael Gisbert comenta que el portaveu socialista va privatitzar el servei d’aigua i que el partit 
socialista  es  va negar  a  la  privatització del  servei  de l’aigua i  que el  servei  de la  piscina 
requereix d’una empresa que garantitze la qualitat de l’aigua. A més la borsa social ha sigut 
augmentada de 20.000 euros a 40.000 euros.

Pedro  Juan comenta que per part del partit popular durante el seu govern es va cobrar 12 
milions d’euros a una empresa i cap ajuntament havia recuperar aquest import.

Juan Serra comenta que quant acaben la legislatura vorem les deubtes com estan i que el 
partit popular va deixar diners per poder p agar i deubte a zero. Ja està a la vista que no es 
farà. Li pareix vergonyos que es pense que el partit popular va deixar més deubtes.

Rafael Gisbert indica que en el bom de la construcció hi havien molt d’empreses que deixaren 
deubtes al poble. 

L’Alcaldessa comenta  que l’actual equip de govern està pelean i fent gestions de cobrament 
de deubtes i ha tingut èxit amb la recuperació de part de parceles de Monte Favara.

Pedro Juan en el capítol II, apareixen x imports d’imparticó de cursos de formació, i de turisme i  
observant l’estat d’execució del pressupost es veu que a l’import consignat no hi va haver prou 
per festes municipals. Alcaldia contesta que per aquest motiu ara s’ha incrementat aquesta 
partida pressupostària i que la festa es per totes les festes de tot l’any.

Jose Francisco Vicedo comenta que pareix que li sapiga mal al parrtitu popular la celebració de 
festes i que aquest any es va a continuar en la mateixa linia.

Pedro Juan comenta que al capitol IV l’aportació a la Mancomunitat de la Ribera Baixa s’ha 
incrementat de 20.000 a 31.000. Alcaldia contesta argumentant l’increment de personal en 



l’atenció ciutadana a dos persones i  també per  l’ampliacio de personal a 16 persones per 
serveis de intervenció a menors i les educadores, un servei de benestar social que Favara no 
podia quedar-se arrere.

Pedro Juan contraarugmenta si la Genaralitat està subvencionant més serveis o ens financien 
més imports per l’increment de serveis que no son competencia de l’ajuntament.

Pedro Juan comenta que al capítol de subvencions s’han canviat els imports respecte de l’any 
2017.  Alcaldia  comenta  la  creació  de  l’incii  de  l’Escoleta  de  futbet  va  ser  recolçada  per 
l’ajuntament amb una addenda al conveni vigent i pel 2017.

Secretaria aclara el detall de consignacions del Capítol IV de subvencions amb el detall del 
capítol II de Despeses.

Pedro Juan pregunta del capítol VI on s’ha d’ubica el casal jove pressupostat I si aquesta es 
l’única  inversió  a  fer  al  poble.  L’Alcaldessa  comenta  que està  pendent  de  concretar-se  on 
s’ubicarà, i si es farà mitjançcant un lloguer  i la necesssitat de dotar el casal jove. 

Pedro Juan pregunta si es pensa acabar les instal.lacions del Trinquet, o acabar la instal.lacio de 
llum, o si s’ha d’invertir en les instal.lacions en la red d’aigua potable. Alcaldia informa que el 
pressupost no donava per inversions i que no estan al pressupost les obres que s’executaran a 
càrrec dels PPOS i demes actuacions suvencionades. Es farà el cementeri i per IFS l’entorn 
poliestportiu, a més d’inversions que es puguen fer a càrrec del romanent, com el casal jove, la 
casa de Les Diegues, Sant Llorenç i la Casa de la Cultura. Independent d’açò s’està treballant 
en les canyeries, tuveries amb subvencions de la Conselleria.

Pedro Juan pregunta que el capítol de participació ciutadana s’han pressupostat imports per 
associacions com Caritas,  Associació l’Ànec, Protecció Civil  entre altres.  Alcaldia explica les 
actuacions i col.laboracions previstes a prestar per cadascuna de les associacions que rebran 
subvencions. El regidor Pedro Juan reclama que no s’ha previst aprotacións i col.laboracions 
econòmiques per  associacions que lluiten contra  el  Càncer  i  Alcaldia  confirma que es  una 
errada.

Juan Serra reclama informació sobre les actuacions i qui son l’Associació Radio Xúquer que ha 
de rebre 2.000.-euros i Rafael Gisbert comenta que el seu grup municipal no estan d’acord en 
recollir  a  questa  associació  en  l’apartad  de  subvencions.  En  resposta,  Alcaldia  proposa 
redistribuiir les consignacions previstes per a cadascuna de les associacions i dona la paraula a 
la Secretària perquè done lectura integra a la proposta d’alcaldia literal:

«PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI ECONÒMIC 2018

Per la  Secretaria, d'ordre de la Presidència, es dóna lectura a la següent proposta d’Alcaldia:

 

«Format el Pressupost General d'este Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2018, així  
com, les seues Bases d'Execució i  la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de  
treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei  
Reguladora  d'Hisendes  Locals  aprovat  per Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  i  
l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del  
Títol VI de la Llei 39/1988.



Considerant  convenient  canviar  l’aplicació  pressupostària  anomenada  “Alquiler  local  casal  
jove”, 20200 327 i per import de 11.250.-euros i ser substituida per l’aplicació pressupostària  
62200  327  “Acondicionament  punt  participació  ciutadana”  i  pel  mateix  import  de  
11.250.-euros.

Considerant convenient canviar del  projecte de pressupost informat les consignacions de les  
següents aplicacions pressupostàries:

48900 327 Associació contra el càncer: 850.-e

48900 327 Ràdio Xúquer: 500.- e

48900 327 Associació l’ànec: 1.000.-e

48900 327 Càritas: 850.-e

48900 327 Associació Tyrius: 800.-e

48900 327 Associació Dorotea: 500.-e

Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora municipal, de data 23 de gener de  
2018.

Vist  l'Informe  d'Intervenció  d'Avaluació  del  Compliment  de  l'Objectiu  d'Estabilitat  
Pressupostària de data 23 de gener de 2018 del que es desprèn que la situació és d’equilibri.

Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de la Regla de despesa de data  
23 de gener de 2018 del que es desprèn que la situació és de  compliment. 

ACORD:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  d'aquest  Ajuntament,  per  a  l'exercici  
econòmic 2018, juntament amb les seues Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols  
és el següent:

 

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES 1.679.483,0 €
A.1. OPERACIONS CORRENTS 1.658.733,0 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 648.853,0€
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 852.211,0€

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 4.154,0€
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 153.515,0€

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 61.489,0€
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 20.750,0€

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital ,0€
B) OPERACIONS FINANCERES 40.739,0€

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,0€
CAPÍTOL 9: Passius Financers 40.739,0€

TOTAL: 1.720.222,0 €
ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES 1.720.222,0 €
A.1. OPERACIONS CORRENTS 1.720.222,0 €

CAPÍTOL 1: Impostos Directes 953.000,0 €



CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 2.500,0 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 159.964,0 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 576.658,0 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials  28.000,0 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 0,0 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals 0,0 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0,0 €

B) OPERACIONS FINANCERES 0,0 €
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,0 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers 0,0 €
TOTAL: 1.720.222,0 €

 

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball  
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

 

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2018, les Bases d'Execució i plantilla de  
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la  
Província i  tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels  
interessats.

 

QUART.  Considerar  elevats  a  definitius  aquests  acords  en  el  cas  que  no  es  presente  cap  
reclamació.

 

CINQUÈ.  Remetre  còpia  a  l'Administració  de  l'Estat,  així  com  a  l’òrgan  competent  de  la  
Comunitat Autònoma. »

Sotmès  a  votació  la  precedent   proposta  d’alcaldia,  est  és  aprovat  per  majoria 
absoluta dels regidores assistentes amb els vots a favor de tres dels regidores del 
Grup municipal socialista, quatre regidors del Grup municipal compromís i el vot en 
contra dels quatre regidors del Grup municipal popular.

SISÉ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  CIRCULACIÓ  EN  EL 
NUCLI URBÀ DE FAVARA.

L’Alcaldessa   explica  el  motiu  de  l’aprovació  i  necessitat  d’aprovar  l’ordenança  donada la 
problemàtica dels vehícles abandonats a les vies públiques i dona la paraula a la Secretària 
perquè done lectura a la proposta literal en relació a l’ordenança reguladora de Circulació en el 
nucli urbà del municipi, que literalment és:

<<PROPOSTA D’ALCALDIA  

APROVACIÓ  ORDENANÇA REGULADORA CIRCULACIÓ EN NUCLI URBÀ DE FAVARA



Vist l'informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir per  
a l'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de la Circulació en nucli urbà de Favara.

 

Vist  el  projecte  elaborat  d'Ordenança  municipal  reguladora  de  Circulació  en nucli  urbà  de  
Favara, sol·licitat per Providència d'Alcaldia i rebut en aquest Ajuntament.

 

Realitzada  la  tramitació  legalment  establida  i  vista  la  competència  del  Ple,  en  virtut  dels  
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es  
proposa al mateix l'adopció del següent 

ACORD

 PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de Circulació en nucli urbà de  
Favara, en els termes en què figura en l'expedient amb la redacció literal annexa a la present  
proposta. 

SEGON.  Sotmetre  la  dita  Ordenança  municipal  a  informació  pública  i  audiència  dels  
interessats,  amb  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  tauler  d'anuncis  de  
l'Ajuntament,  pel  termini  de  trenta  dies  perquè  puguen  presentar  reclamacions  o  
suggeriments,  que  seran  resoltes  per  la  Corporació.  De  no  presentar-se  reclamacions  o  
suggeriments  en  el  mencionat  termini,  es  considerarà  aprovada  definitivament  sense  
necessitat d'Acord exprés pel Ple.

 

TERCER.  Facultar  a  Alcaldessa  per  a  subscriure  i  firmar  qualsevol  classe  de  documents  
relacionats amb aquest assumpte.>>

El portaveu del grup municipal Popular, Pedro Juan Victoria comenta que s’ha centrar a l’estudi  

del pressupost i no de l’ordenança encara que si se li va passar l’ordenaná per estudiar-la.

El regidor Juan Serra comenta que es un tema tècnic.

Sotmés a votació la proposta d’alcaldia es aprovada per unanimitat dels regidors 

presents.

SETÉ APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT SEGONS DECRET LLEI 5/2017 
DE 20 D’OCTUBRE.

La regidora Isabel Borràs explica la finalitat del Pla Edificant tret per la Conselleria d’Educació 
amb la finalitat de delegar transferències de competències a les entitats municipals. La direcció 
de l’Escola Felix Olmos es varen reunir amb la regidora  per valorar l’adhesió al Pla per part del 
municipi,  la  seua  adhesió  per  part  de  l  i  la  concreció  i  determinació  de  les  actuacions  a 
implementar al col.legi. Bàsciament l’ajuntament ha d’adherir-se al Pla i apartir d’ahi s’activa 
telemàticament i s’han de redactar unes memòries tècniques valorades de cada actuació, que 
seran  presentades  a  la  Conselleria.  Una  vegada  presentades  i  aceptades  les  memòries 
tècniques  valorades,  la  ajuntament  en  sessio  plenària  ha  d’aceptar  la  delegació  de 
competències amb un finançament al cent per cent per la Conselleria.  El pla edificant té el  



seus pros i contres, contres per l’absència de tècnics als ajuntaments i com a pro tindriem la 
redacció del projectes adaptats a les nostres necessitats i la possibilitat d’acurtar terminis. En 
la sessió de hui no es l’aceptació de la delegació de competències.

El  regidor  Juan  Serra comenta  que  acò es  el  mateix  de  sempre,  competència  nova  i  cap 
transferència econòmica. El projecte s’ha d’aprovar pel consell escolar i previament a portar-ho 
al plenari y comenta que no hi ha expedient administratiu.

Per  alusió  a  l’àrea  de secretària  la  Secretària  demana  la  paraula  i  confirma que  si  hi  ha 
expedient  administratiu  relatiu  al  Pla  Edificant  i  el  conformen  diferents  documents 
administratius, entre ells el Decret Ley 5/2017 de 20 d’octubre del Consell sobre el règim juridic 
de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a 
la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docentes 
de  la  Generalitat;  el  Pla  Edificant  i  confirma  que  aquest  punt  de  l’ordre  del  dia  no  és 
propiament una adhesió si no una dació de compte a la sessió plenària el detall de gestions 
administratives a executar. Es dona lectura literal de l’article 7 del Decret Llei anomenat: “Las 
administraciones  locales  interesadas  en adherirse  al  plan  de cooperación  previsto  en este  
decreto ley,  previa consulta al consejo escolar municipal, si este estuviese constituido, y al  
consejo  escolar  de  centro,  presentarán  en  la  consellería  con  competencia  en  materia  de  
educación la correspondiente solicitud. A tal efecto, se hará pública en la página web de dicha  
Conselleria  una vez publicado  este decreto ley el  correspondiente  modelo  de  solicitud.  La  
solicitud, en todo caso, deberá identificar la actuación concreta a realizar y deberá ser suscrita  
por  el  órgano competente,  de  acuerdo con su normativa  de aplicación.  En el  caso de los  
ayuntamientos, la decisión de presentar dicha solicitud será adoptará por acuerdo plenario.”  
Una vegada es tinga l’acta del Consell escolar aprovant les actuacions es quant es pot formular 
la solicitud pertinent a la Conselleria.

El regidor Pedro Juan comenta que poc a poc ens van donant totes les comptències amb menys 
recursos i menys dineres. Comenta que la consulta al Consell escolar es prèvia i que no consta 
encara i que s’ha de comptar amb el criteri exposat per la Secretària municipal.

L’Alcaldessa informa que l’actual director del centre educatiu ha fet l’estudi de les necessitats 
del centre i que al consell escolar de hui no anava este punt però que es portarà l’acta amb 
l’acord del consell  escolar. Afegeix que efectivament es una transferència de competències 
però que hem d’assumir les nostres responsabilitats polítiques.

Sotmés a votació la proposta d’alcaldia es queda damunt de la taula a l’espera de la 

seua aprovació prèvia pel Consell Escolar municipal.

VUITÉ. MOCIÓ DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC PRESENTADA PER RAFAEL GISBERT 
ARAGÓ (G.M. SOCIALISTA) I ORO AZORÍN CANET (G.M. COMPROMÍS).

L’Alcaldessa dona la paraula al portaveu del grup municipal socialista, Rafael Gisbert que passa 
a explicar la  moció proposada, i literlament dona lectura al cos de la moció:

<< MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST

Que presenta D. Rafael Gisbert Aragó Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de  
Favara i Na. Oro Azorin Canet Portaveu del grup municipal de Compromis  l'Ajuntament de  
Favara,  en  nom i  representació  dels  mateix,  mitjançant  el  present  escrit,  i  en  ús  de  les  
atribucions que li confereix i a l'empara de l'establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora  
de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de  
29 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic  
de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent  
MOCIÓ



Durant el mes d’abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de signatures  
a favor d’un manifest que portava per títol «Per un finançament just». Més de 600 entitats  
valencianes, entre les quals es trobaven més 300 ajuntament valencians el varen subscriure.  
Posteriorment, a les Corts Valencianes, s’han pres per unanimitat diferents acords, amb data  
22 de febrer de 2017 i 5 d’abril  de 2017, respecte a la necessària reforma del sistema de  
finançament i les inversions de l’Estat d’acord al pes poblacional de la Comunitat Valenciana  
«la marginació dels valencians i valencianes en els Pressupostos Generals de l'Estat 2017».

Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana tot pot canviar, perquè hi ha una  
total coincidència entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta  
situació.

El manifest proposava les següents demandes:

1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener  
de  2014,  que  possiblilite  als  valencians  i  valencianes  disposar  d'uns  serveis  públics  
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permeta de la mateixa manera  
l'exercici de les competències pròpies (ocupació,  habitatge, medi ambient,  infraestructures,  
cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de finançament per habitant  
del conjunt de comunitats autònomes.

2.  El  reconeixement  del  dèficit  de finançament  acumulat  des que es van dur  a terme les  
transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrada almenys en 12.433 milions  
d'euros des del 2002 fins al  2013, així com la definició i  l'establiment d'un mecanisme de  
compensació dels dits dèficits.

3.  L'execució  per  part  de  'Estat  d'unes  inversions  en  nfraestructures  equiparables,  com a  
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i compensar la insuficiència inversora  
dels últims anys.

És per això, que des dels ajuntaments hem de ratificar el nostre compromís amb el poble  
valencià i reclamar un tractament just per a la nostra terra. Així s'ha manifestat reiteradament  
per l'FVMP amb la Campanya valenciana pel finançament i règim local «Amb Menys fem Més,  
Necessitem  Multiplicar»,  en  què  s'ha  denunciat  el  doble  infrafinançament  de  les  i  els  
valencians.

6 Ara, amb la finalitat de mantindré viu l’esperit d’aquell impuls, el ple l’Ajuntament de Favara  
proposa l’acord de les següents mesures que ajuden a promoure una major conscienciació  
entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permeta a  
les valencianes i valencians l’exercici de les seues competències i un major benestar social.

ACORDS

1- Instar al  Govern Central  a realitzar una reforma immediata del  sistema de finançament  
autonòmic que possibilite als valencians i  valencianes disposar  dels recursos suficients per  
poder gaudir d'uns serveis públics de qualitat,  i  permeta de igual manera, l'exercici de les  
competències pròpies.

2- Instar al Govern de l’estat a què les inversions territorialitzades es fasen conforme al pes  
poblacional i altres criteris com la dispersidad, insularitat, renda per capita, etc

3-  Instar  a  tots  els  grups  polítics  valencians  a  treballar  per  a  aconseguir  un  consens que  
permeta  traslladar  l'Agenda  Valenciana  als  PGE  mitjançant  esmenes  que  garantisquen  un  
tractament just per als valencians.

4-  Impulsar  i  fomentar  la  celebració  de  jornades,  reunions,  conferències  o  actes  sobre  la  
necessària  reforma  del  sistema  de  finançament  i  la  confecció  cartells  i  altres  materials  
publicitaris  a  col·locar  als  edificis  públics  i  dependències  municipals  amb el  lema «Per  un  
finançament just».



5.- S'adhereix a la Declaració Institucional aprovada per unanimitat en les Corts Valencianes el  
passat 5 d'abril en relació a «la marginació dels valencians i valencianes en els Pressupostos  
Generals de l'Estat 2017».

6-  Notificar  el  present  acord  a  la  Presidència  de  la  Generalitat  Valenciana,  a  les  Corts  
Valencianes  i  a  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies  per  a  que  faciliten  els  
materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de  
finançament.

      Rafael Gisbert Aragó Oro Azorin Canet>>

Sotmés a votació la proposta d’alcaldia es aprovada per unanimitat dels regidors 

presents.

NOVÉ. MOCIÓ DE «APOYO Y RESPALDO A FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO» 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR.

El portaveu del grup municipal popular dona lectura al contingut de la moció:

<< MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE FAVARA,  
PARA APOYAR Y RESPALDAR A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO  
GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO

El  Grupo  Municipal  Popular  en  el  Ayuntamiento  de  Favara,  conforme  a  lo  previsto  en  el  
Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de  
Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas  
consejerías y organismos técnicos de la Generalitat  de Cataluña,  y hasta el  domingo 1 de  
octubre,  día  en  que  se  trató  de  celebrar  el  referéndum  ilegal  prohibido  por  el  Tribunal  
Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso  
constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.

Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme  
clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía  
Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de  
Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les  
han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado 
durante  horas  para  bloquear  sus  salidas,  cómo  han  informado  a  través  de  medios  de  
comunicación  de la  Generalitat  de  sus  movimientos  dentro  del  territorio  de  la  Comunidad  
Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la 
Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían  
constitutivos de éste y otros delitos.

Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a  
adoptar  medidas  con  objeto  de  garantizar  el  cumplimiento  de  la  Ley  en  la  Comunidad  
Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del  
referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de  
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el  
mantenimiento del orden público.



Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados  
delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por  
tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento  
político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna  
atendiendo  a  la  finalidad  pretendida  por  sus  autores  o  impulsores,  por  lo  que  todos  los  
ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de  
toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la  
libertad y la integridad de las personas.

Es  deber  y  obligación  de  todos  los  partidos  democráticos  rechazar  y  condenar  rotunda  y  
sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la 
ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar  
su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección  
de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate 
como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos  
que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de  
nuestros derechos.

Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de 
España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la  
tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto  
del conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la  
Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan  
según figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos  
consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

MOCIÓN:

El Ayuntamiento de Favara: 

1. Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de  
defensa  y  protección  de  los  derechos  y  libertades  de  todos  los  ciudadanos  y,  
especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado  
de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

2. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante  
actos  violentos,  independientemente  de  la  ideología  en  que  se  amparen,  así  como 
cualquier  tipo de  acción o  declaración  que justifique,  ampare  o  minusvalore  dichos  
actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la  
convivencia  en  paz  y  libertad  y  que  trate  de  socavar  los  fundamentos  de  nuestra  
democracia.

Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a:

3. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad,  
todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés  
general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes.

4. Actuar,  con  las  herramientas  del  Estado  de  Derecho,  contra  las  iniciativas  que  
pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo  
español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España.

Para  su  conocimiento  se  acuerda  finalmente,  trasladar  esta  petición  al  Presidente  y  a  la  
Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y de Interior del Gobierno de  
España,  a  los  Portavoces  de  los  Grupos  Parlamentarios  del  Congreso  y  del  Senado,  a  los  
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la Junta de Gobierno  
de la FEMP. EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE FAVARA.>>



L’Alcaldessa  dona la  paraula  al  regidor  Rafael  Gisbert,  que confirma el  seu recolzament  a 
aquesta moció des del grup municipal socialista, que el que està passant en Catalunya és un 
despropòsit i que ningú està per damunt de la llei, sense deixar de reconèixer que el cossos i 
forces de seguretat de l’Estat son servidors públics.

Per  l’Alcaldessa  es  comenta  que  es  una  moció  molt  delicada,  que  el  seu  grup  municipal 
s’abstindrà i a continuació dona  lectura de apreciacions i justificacions respecte de la moció 
proposada pel grup municipal popular, i literalment diu:

COMPROMÍS PER FAVARA DAVANT LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL  
PARTIT POPULAR EXPOSEM:

«Tota  la  societat  espanyola  ha  estat  testimoni  a  través  dels  mitjans  de  
comunicació de l’enorme clima d’hostilitat i dels nombrosos atacs que han  
patit els membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil pel simple fet de  
realitzar la seua tasca i defensar l’Estat de dret».

I també hem vist l'atac frontal contra les llibertats civils, contra la integritat i  
dignitat  de  persones  de  totes  les  edats  i  indefenses,  contra  el  dret  dels  
pobles  a  manifestar-se  pacíficament  i  democràticament,  fent  ús  de  les  
llibertats que li  atorguen la Carta de Drets Fonamentals.  Per això és una  
moció delicada.



No estem a favor de «l’ús de la força desmesurada de la  
Policia i Guàrdia Civil» i cal recordar «la pròpia UE prohibeix  
taxativament l’ús de les forces armades contra la població  
civil i és injust i intolerable que se’ls tracte com a enemics  
quan els guàrdies civil i els polítics nacionals són servidors  
públics que compleixen amb la responsabilitat de garantir la  
llibertat de tots i el lliure exercici dels nostres drets».

I defensa que «els homes i les dones que integren aquests  
cossos  estan  compromesos amb la  seguretat  d’Espanya i  
dels espanyols, i dediquen les seues vides a salvaguardar la  
convivència,  la  seguretat  i  la  tranquil·litat  dels  seus  
conciutadans,  mereixent  per això l’afecte,  l’admiració  i  el  
respecte del conjunt de la societat espanyola».

Respectem els cossos i forces de seguretat de l’Estat perquè  
en un Estat de dret són necessaris». Critiquem, però, que a  
la  moció  li  «falta  autocrítica».  Caldria  haver  explicar  i  
assenyalat  els  responsables  polítics  que  han  permès  la  
situació  que  es  viu  amb Catalunya.  I  critiquem també la 
«poca destresa política que ens ha dut a arribar al punt al  
que s’ha arribat tant per part del Govern de l’Estat i com del  
Govern de Catalunya.

Volem ressaltar  que  la  Policia  Nacional  i  la  Guàrdia  Civil  
tindran sempre el respecte de Compromís per Favara. Però,  
amb tot,  s’hauria  de  «denunciar  com s’ha  gestionat  esta  
crisi» i «hauria d’haver proporcionalitat i proporció cosa que  
considerem que no hi hagut en alguns casos».

Compromís  per  Favara  anem  a  votar  l'abstenció  de  la  
proposta perquè està incompleta la moció. I lamentem que  
«després  de  les  lluites  per  les  llibertats,  després  
d’aconseguir  la convivència social  i  democràtica i  després  
d’aconseguir conviure amb pau i amb harmonia dins l’Estat i  
de  la comunitat  europea,  no podem permetre  que per  la  
ineptitud, la desídia, la prepotència i la falta de diàleg dels  
governants  tant  del  Govern  espanyol  com del  Govern  de 
Catalunya,  es  trenque  una  democràcia  exemple  de 
diversitat,  tan política,  cultural  com lingüística,  com és la  
nostra». Ni tampoc que supose un desencontre polític en el  
nostre  poble.  Estem  al  costat  de  les  forces  i  cossos  de  
seguretat de l’estat» i afegim que «també estem al costat  
dels milions de catalans i catalanes que demanen diàleg i  
l’enteniment dels polítics.».

Juan Serra afegeix que la democràcia es val en unes normes  i lleis que han 
d’estar per damunt de la democràcia, podem acceptar que no s’ha dit que 



dels range rovers de la Guardia Civil varen desaparèixer si subfusils i açò mol 
democràtic no es. Ningú, tal com diu Rafa Gisbert,  pot estar per damunt de la 
llei, i si no t’agrada el canvies.

Alcaldessa afegeix que la moció es incompleta i que s’hauria d’haver afegit 
que no s’avala l’ús de la violència tant per la part civil com  pels cossos i  
forces de seguretat de l’estat.

Sotmés a votació  la  proposta  d’alcaldia  es aprovada amb el  vot a 

favor de tres dels regidors del grup municipal socialista, dels quatre 

regidors del grup municipal poluar i l’abstenció de quatre regidors 

del grup municipal compromís.

DESÉ. DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES TRIMESTRALS DEL PERÍODE MEDI DE 
PAGAMENT 2017.

Per la Secretària es dona compte de les dades relatives al tercer trimestre del 
Període mig de pagament de 2017 i  els membres de la sessió plenària es 
donen per assabentats.

Dades tercer trimestre 2017:

        Ratio operaciones pagadas: -2,08

        Importe pagos realizados: 218.401,26 €

        Ratio operaciones pendientes: 23,34

        Importe pagos pendientes: 66.650,19 €

        PMP: 3,86

Dades quart trimestre 2017:

        Ratio operaciones pagadas: 0,76

        Importe pagos realizados: 234.859,75 €

        Ratio operaciones pendientes: 12,33

        Importe pagos pendientes: 88.592,56 €

        PMP: 3,93

ONZÉ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

A continuació l’Alcaldessa informa als assistents de les següents punts:
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 Informa del compromis ferm de l’equip Diputat d’Hisenda per recabar 
els imports de deubtors del municipi, confirma els imports que estan 
en  executiva,  en  cobrament  en  periode  voluntari  i  en  apremi.  En 
aqueta linia està treball  l’equip de recaptació de Diputació de Valencia.

 Dona la paraula al regidor Juanjo Milvaques que confirma per al proper 
dijous l’organització d’una xarrada  amb el poble per informar sobre la 
reversió de l’Hospital de la ribera. 

 Dona la paraula a la regidor Isabel Borras que informa sobre la propera 
convocatòria de comissió de seguiment de l’aigua.

DOTZE. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.

No hi cap assumpte d’urgència i es dona pas al següent punt de l’ordre del 
dia.

TRETZE. PRECS I PREGUNTES.

L’Alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:

 El  regidor  Pedro  Juan  Victoria  felicita  al  regidor  Jose  Vicedo  per  el 
naiximent del seu fill.

 El regidor Pedro Juan Victoria demana explicacions sobre el motiu de la 
demora  en  l’aprovació  del  pressupostos.  L’alcaldessa  argumenta  la 
volumetria  del  treball  que  hi  ha  a  l’administració,  amb  un  volum 
d’obres  important  i  s’havien  d’executar  abans  del  trenta-u  de 
desembre.

 El regidor Pedro Juan Victoria  demana explicacions sobre el retràs de la 
llum dels carrers Sant Llorenç i Llui Vives perque porten quatre mesos 
sense  llum i  en  inasubmible.  Rafael  Gisbert  comenta  que  desde  fa 
temps s’han fet parxeos i les linies elèctriques estaven per canviar i 
amb els informes de les OCAS consideraren actuar ràpidament sobre 
aquestos  carrers  respectant  els  teminis  administratius.  Demana 
disculpes als veins del poble per la demora encara que no siga culpa 
de ningú ja s’ha adjudicat a una empresa per solucionar-ho.

 El  regidor  Pedro  Juan  Victoria  manifesta  el  prec  d’intentar  fer  els 
plenaris no cada tres mesos.

 El regidor Pedro Juan Victoria comenta que a la web municipal encara 
apareix un regidor  del  partit  popular  que ja no forma part del  grup 
municipal  e  invitar  a  millorar  la  web  municipal  perquè  li  pareix 
complicada.

 El regidor Pedro Juan Victoria comenta la poda del l’arbre ubicat a ca 
Vicent no s’ha fet correctament i es ridícul. El regidor Rafael Gisbert 
comenta que se li varen donar instruccions de poda al responsable de 
serveis per que capolara no fins baix.
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I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 22:02 hores del dia 29 de 
gener de 2018, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària 
estenc esta acta.

       Vist i plau

      L'Alcaldessa
         La  Secretària
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