
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT  PLE  DE  DATA 30 DE 

DESEMBRE DE DOS MIL QUINZE 
 

                        
Dia : 30  de desembre del 2015             
Hora 19:00 hores 
Lloc Casa Consistorial de Favara 

  
Sessió Extraordinària 
Convocatòria Primera  

  
 Assistents 
Alcaldessa-Presidenta: Oro Azorín Canet (COMPROMÍS) 
Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS) 
 José Fco Vicedo Molina (COMPROMÍS) 
 Emili Lledó Figueres (COMPROMÍS) 
 Rafael Gisbert Aragó (P.S.O.E.) 
 Mª Isabel Morató Aragó (P.S.O.E.) 
 Juan José Milvaques Galán (P.S.O.E.) 
 Pedro Juan Victoria Miñana  (P.P.) 
 Juan Bautista Serra Galán (P.P.) 
 Josep Francesc Bixquert Climent (P.P.) 
 Trinidad Sala Almiñana (P.P.) 
  
Secretària - Interventora Lourdes Navarro Collado 
 
 
 
 
 

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

 
 
Per l'Alcaldessa es declara oberta la sessió i es procedix a conéixer dels 

assumptes inclosos en l'Orde del Dia i que són els següents: 
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ORDRE DEL DIA: 
 
 

 
PRIMER.-  DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
 
 
 
SEGON. APROVACIÓ INICIAL  DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A  
L'EXERCICI 2016, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
 
 
 
TERCER.-  PRESA DE CONEIXIMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA 
PER D. JOSEP FRANCESC BIXQUERT CLIMENT AL CÀRREC DE 
REGIDOR. 
 
 
 
QUART. PRECS I PREGUNTES. 
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PRIMER PUNT 
DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

 
 
Intervencions: 
 
Per part del portaveu del Grup Popular, PEDRO JUAN VICTORIA, es demana una  
explicació respecte de la resolució d’alcaldia relativa a l’enviament de l’expedient 
administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu. 
 
La SECRETÀRIA, prèviament demanant la paraula a l’Alcaldessa, explica com es 
troba el procediment de l’expedient administratiu relatiu al requeriment del Contenciós 
administratiu i que mitjançant la resolució d’alcaldia es va donar compliment a la 
petició del Jutjat amb l’enviament de l’expediente amb els requisits legals pertinents. 
 
 
 
 

SEGON PUNT 
 APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2016, 
BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL. 

 
 

Intervencions: 

 Per l’ALCALDESSA s’exposa que aquest pressupost és el seu primer 
pressupost i el pròxim serà molt més seriós. 

 Per part del portaveu del Grup Popular PEDRO JUAN VICTORIA 
comenta que tenen ja tres pressupostos i que no saben quin és el 
correcte, ja que la Secretària li va enviar un pressupost i ara li donen un 
altre diferent. Comenta que a l’ informe de Tresoreria hi ha dades que 
no quadren. Puntualitza que no van a realitzar esmenes, però que les 
coses s’han de fer ben fetes, perquè pot ser el ple més seriós i 
important d’un municipi. 

 Per part de JUAN  BAUTISTA es pregunta en relació a quines són les 
modificacions que s’han fet al pressupost que ara se li entrega de nou. 

Per l’ALCALDESSA es detalla les modificacions propostes en la sessió plenària amb 
el següent detall: 

-La partida “Bolsa Empleo Social (13101)” passa de 25.000 euros a 40.000 
euros. 
 
La partida “Mantenimiento equipos y aplicativos informáticos (21600  920)” 
passa de 14.000 euros a 22.000 euros. 

 
 La partida “Subvenciones actos deportivos 48900  341” de 7.900 euros passa 
a 0,00 euros. Su import es absorbít en  la partida  Gastos diversos actividades 
deportivas 22610  337. 
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La partida “CM Senglars (Colaboración limpieza sendas i esports per a tots) 
48900  334 passa de 1.000 euros a 500 euros. 
 
 Es contempla l’amortització addicional d’un import de 24.800 euros del préstec 
concertat amb l’entitat BBVA 9546222341. 

 
Per part del portaveu del Grup Popular PEDRO JUAN VICTORIA concreta que a 
l’informe del Tresorer apareixen 519.000 euros, 8.200 euros com a increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana. Al capítol IV de transferències de Diputació no 
quadren les dades. Que no s’ha reflexat la baixada de l’IBI amb el tema de la 
regularització cadastral. 

Per part de JUAN BAUTISTA manifesta que volen que no aparega deute i més quan 
es va fer en un ple anterior. 

Per part de JOSEP FRANCESC BIXQUERT es comenta que ell votarà abstenció per 
la seua situació personal. 

A continuació i a petició de l’ALCADESSA es dóna lectura de la proposta d’Alcaldia 
per la SECRETÀRIA, i literalment es: 

 
<< Format el Pressupost General d'este Ajuntament corresponent a 
l'exercici econòmic 2016, 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. 

 
Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora 

municipal, es presenta al PLE la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de 

l'Ajuntament de Favara per a l'exercici econòmic 2016, junt amb les seues 
Bases d'execució. 

 
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 2016, les Bases 
d'Execució i plantilla de personal aprovats, per un termini de quinze dies, 
per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València i tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions pels 
interessats. 
 
QUART. Considerar elevats a definitius estos acords en el cas que no es 
presente cap reclamació.>> 
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Per part de l’ALCALDESSA comenta que abans de votar i admetre la critica feta pel 
portaveu del Grup Popular, li dol que no pregunten per eixos 30.ooo euros de l’escola, 
a què vénen, o per què han decidit reformar el bar de la Casa de la Cultura, o què 
passa en eixes inversions, o com han arreglat les subvencions. Comenta que han 
passat del contingut i s’han quedat a la forma. 

 

Per part de PEDRO JUAN VICTORIA, portaveu del Grup Popular, diu que li ha 
sorprés quant li ha donat la paraula l’alcaldessa, com si ell haguera de defensar els 
pressupostos. Ell pensava que el portaveu del Grup Socialista anava a intervindre i 
que ell haguera de defensar el pressupost. Per l’ALCALDESSA li contesta dient que 
pren nota i a l’any que be ho faran millor. 

Per JUAN BAUTISTA, regidor del Grup Popular, comenta que hi ha dos coses 
importants amb la municipalització de la guarderia quant han estat lluitant en això i que 
no van a portar lluites estèrils perquè no van a arribar a cap acord sobre la guarderia. 

Per RAFA GISBERT, Portaveu del Grup Socialista, conta que van a intentar la 
municipalització de l’escoleta i que ací són dos partits però formen un equip de govern. 
Per PEDRO JUAN VICTORIA li contesta dient que ell ha de defensar les seues àrees. 

Per ISABEL BORRÂS, regidora del Grup Compromís, comenta que ella entén que no 
els interessa el pressupost. 

Per PEDRO JUAN VICTORIA detalla que en el Capítol II s’augmenta 28.ooo euros, al 
Capítol IV 57.000 euros de subvencions, al Capítol d’inversions 129.ooo euros. 
Comenta que ells no hagueren invertit 20.000 euros en la Casa de la Cultura, en el seu 
bar, no farien aquesta inversió i si que farien l’eliminació de barreres arquitectòniques. 

 

Es dóna pas a la votació del punt de l’ordre del dia amb el resultat de ser aprovat 
per majoria absoluta amb el vot a favor dels quatre regidors del Grup 
Compromís, a favor dels regidors del Grup Socialista, tres vots en contra de tres 
regidors del Grup Popular i una abstenció de un regidor del Grup Popular. 

 

 

 

TERCER PUNT. 
PRESA DE CONEIXIMENT DE LA RENúNCIA PRESENTADA PER D. JOSEP 

FRANCESC BIXQUERT CLIMENT AL CÀRREC DE REGIDOR 
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Es demana la paraula pel regidor JOSEP BIXQUERT, regidor del Grup Popular, 
exposa que el motiu de deixar-se la regidoria es per obrir un despatx a València i els 
començaments són difícils amb la necessitat de dedicar tot el temps. Insisteix en que 
es queda en allò de quatre anys a l’Ajuntament, i dóna pas a altra persona perquè ho 
mereix el poble. 

Explica que ell ha votat abstenció en l’aprovació del pressupost municipal per la seua 
eixida de la Corporació. 

Per l’ALCALDESSA comenta que poc s’ha de dir, que en el temps que ha dedicat el 
regidor altruistament al poble pensa que ell si que ha estat a l’altura de la situació, 
agraint el seu treball pel poble de Favara. 

Per RAFA GISBERT es declara que ha sigut un plaer tindre-lo encara que ací som 
tots família i veïns i que sàpiga que els té a ells per a tot el que necessite. 

Per la Secretària es dóna lectura de la proposta de Alcaldia, que literalment diu: 

<< Vista la sol·licitud del regidor del Grup Municipal Socialista, D. JOSEP 
FRANCESC BIXQUERT CLIMENT, de data 23 de novembre de 2015 
demanant la presa de coneixement de la seua renúncia al càrrec de 
regidor en l’ Ajuntament de Favara. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 30 de novembre de 2015. 
Aquesta alcaldia presenta al Ple la següent proposta  

d’ACORD: 
 
PRIMER. Que el Ple d’aquesta Corporació prenga coneixement de la 
renúncia presentada per D. Josep Francesc Bixquert Climent. 
 
SEGON.  Que la certificació de l’acord plenari s’envie a la Junta Electoral 
de Zona i ala Junta Electoral de Zona Central indicant el nom de la persona 
a la qual correspon cobrir la vacant a judici de la Corporació. 
 
TERCER. Rebuda la comunicació de la Junta Electoral, la Corporació 
notificarà a l ‘ interessat la recepció de l’acreditació i posteriorment el Ple 
acceptarà la presa de possessió del càrrec del Regidor de l’Ajuntament, 
realitzant-se el corresponent jurament. 

 

 Per la totalitat dels regidors presents a la sessió plenària es pren coneixement 
de la renúncia presentada pel Sr. JOSEP FRANCESC BIXQUERT CLIMENT. 

 
QUART PUNT 

PRECS I PREGUNTES 

 

Intervencions: 
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 Per part del portaveu del Grup municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA, comenta que es va tallar l’aigua un dia i que es va tardar en 
donar-la de nou i demana explicacions dels motius del tall. 

 Per la regidora ISABEL BORRAS contesta que el motiu era perquè no 
teníem l’autorització de Salut Pública i que es va derivar a Acciona per 
escrit. Per part de PEDRO JUAN VICTORIA es demana a la regidora 
que el passe per escrit el que diu i demana explicacions de que si tenim 
els pous pequen o es fan les analítiques. ISABEL BORRAS argumenta 
que es varen donar compte que això es podia repetir i que s’ha de tindre 
un pla b. 

 Per part del regidor del Grup municipal Popular, PEDRO JUAN 
VICTORIA, pregunta a la SECRETÀRIA quantes empreses es varen 
presentar a la licitació de Parcs i Jardins, al que la Secretària contesta 
que varen ser sis i del poble una. PEDRO JUAN VICTORIA comenta 
que la Diputació Provincial de València ja ha confirmat la concessió de 
la subvenció d’espais degradats. 

 
 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 20:15 hores del dia 30 de 
desembre de 2015, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretària 
estenc esta acta. 

 
   
 
        Vist i plau      
     L'Alcaldessa               La  Secretària 
 
 
Oro Azorín Canet     Lourdes Navarro Collado 
 
 


