
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT  PLE 
DE  DATA 26  D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE

                       

Dia : 26 d’octubre de 2016            
Hora 20:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Extraordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Oro Azorín Canet (COMPROMIS)

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

Secretària  - 
Interventora

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.  DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA SIGNADES 
DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

SEGON. RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA RELATIVA A 
LA DECLARACIÓ DE ZONA CATASTRÒFICA DEL TERME MUNICIPAL DE FAVARA.

TERCER.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  SOBRE  LES  FUNCIONS  DE 
TRESORERIA I PETICIÓ A L’EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE NOMENAMENT 
DE FUNCIONARI DE CARRERA.

QUART. PROPOSTA DE MEMBRES I SUPLENTS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2015.

SISÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ACTIVITATS CULTURALS,  ESPORTIUS,  EDUCATIUS I 
SOCIALS.

SETÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  CONTESTACIÓ  AL  RECURS  DE 
REPOSICIÓ  INTERPOSAT  PER  LA  CONCESSIONÀRIA  ACCIONA  AGUA  SLU 
CONTRA L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE TARIFES DE DATA 4 DE JULIOL DE 2016.

VUITÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AUTORITZACIÓ A LA MERCANTIL TABOR 
GERIATRIA Y SANIDAD SL DE FORMALITZACIÓ DE PRÉSTEC HIPOTECARI SOBRE 
LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL CENTRE “GERISAN”.

NOVÈ APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.

DESÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI FINANCIAT AMB EL ROMANENT DE TRESORERIA.

ONZE. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA 
COMPETÈNCIA  DE  LA  EXCMA  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL  DE  VALÈNCIA  A 
L’AJUNTAMENT DE FAVARA PER CONTRACTAR LES OBRES DEL PLA PROVINCIAL 
D’OBRES I SERVICIS 2016 (PPOS).

DOTZE.  MOCIÓ  CONTRA  LA  VIOLÈNCIA  MASCLISTA,  PRESENTADA  PER  LA 
REGIDORA MARIA JOSE MALONDA PÉREZ.

TRETZE. PRECS I PREGUNTES.
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PRIMER PUNT.
DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  D’ALCALDIA  SIGNADES 
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

A petició d’alcaldia se sotmet a la consideració del Ple les resolucions 
detallades no es formula cap observació pels assistents  a la sessió.

SEGON PUNT
RATIFICACIÓ  DE  LA  RESOLUCIÓ  D’ALCALDIA  RELATIVA  A  LA 
DECLARACIÓ  DE  ZONA  CATASTRÒFICA  DEL  TERME MUNICIPAL  DE 
FAVARA.

Per Alcaldia es comenta el motiu de sotmetre a ratificació la resolució 
relativa  a  la  declaració  de  zona  catastròfica  es  deu  a  segons  la 
Consellera d’Agricultura  va  informa que havien uns  dies  limites per 
cursar sol·licitud i per fer ho més ràpid es va fer mitjançant resolució 
d’alcaldia. 

Es sotmès a votació la ratificació de la resolució d’alcaldia i es 
ratificada  per  unanimitat  dels  regidors  presentes,  amb  la 
següent literalitat:  

<<RATIFICACIÓN  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE  ALCALDIA  NUMERO  231/2016 
RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA CUYO TENOR LITERAL  
ES EL SIGUIENTE: 

“Visto   in  situ  las  pérdidas  de  todas  las  parcelas  de  cítricos  y  de  kaquis  
pertenecientes al  municipio  de Favara (Valencia)a  dos días de la caída de  
piedra y con posterioridad, a los 15 días, que, como se es conocido, es más  
visual la magnitud de los efectos negativos sobre el producto agrícola.

Leído los informes de estudio del técnico agrícola municipal para tal efecto.

Examinadas  y  revisadas  todas  las  solicitudes  en  entrada  de  registro  al  
Ayuntamiento de Favara de los agricultores afectados por la lluvia de piedra  
del día 23 de septiembre cuya finalidad es la petición de zona catastrófica así  
como la descripción de los daños agrícolas y materiales sufridos.

Conocedora del gran caudal económico de pérdida por dicha catástrofe.

Consciente  de  la  repercusión  social-económica  que  se  derivará  de  dichas  
pérdidas de la campaña del 2016 y, posiblemente, del 2017, por la afección  
no solo en la recolecta sinó en el arbolado.

RESUELVO

PRIMERO. Declarar zona catastrófica todo el termino agrario municipal de la  
localidad de Favara de la provincia de Valencia.
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SEGUNDO. Dar cuenta de la presente resolución a sesión plenaria para su  
ratificación.

TERCERO.  Solicitar  a  la  Administración  General  del  Estado  a  través  de  la  
Subdelegación de Gobierno de la provincia de Valencia, en el marco de sus  
competencias, la propuesta de declaración de zona catastrófica para todo el  
Municipio  y  para  la  aprobación  y  adjudicación  de  ayudas  económicas  y  
fiscales a los agricultores afectados, según necesidad y situación empresarial.

CUARTO.  Comunicar  a  la  Consellería  de  Agricultura  de  la  Comunidad  
Valenciana el problema generado por la catástrofe para que en la medida de  
sus competencias, vele por los intereses del campo valenciano y asigne las  
medidas más oportunas para paliar la pérdida inevitable de la campaña del  
2016, para evitar  la minora de recolectas venideras ya que significaría un  
retroceso en el equilibrio económico bianual  para todos aquellos en que la  
agricultura es su medio de vida.

QUINTO.  Remitir  certificación del  presente Acuerdo a la Subdelegación del  
Gobierno de la Provincia de Valencia y a la Consellería de Agricultura de la  
Comunidad Valenciana, a los efectos expuestos.

Lo manda y firma la Alcaldesa, en Favara, a la firma del margen; de lo que,  
como Secretaria - Interventora, doy fe.”>>

L’Alcaldessa explica que te prevista una reunió amb el Director General 
d’Agricultura amb la intenció de traslladar l’informe tècnic redactat per 
l’Enginyer Agrícola i  la percepció de totes les sol·licituds formulades 
per registre

TERCER PUNT.
DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE FUNCIONS DE TRESORERIA I 
PETICIÓ A L’EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE NOMENAMENT DE 
FUNCIONARI DE CARRERA.

A petició de l’Alcaldessa es dona la paraula a la Secretària per que 
explique el motiu de la dació de compte de l’informe.

Per  la  Secretaria  s’explica  el  motiu  de  donar  compte  de  l’informe 
d’alcaldia i  de secretaria conseqüència de les modificacions i  canvis 
legals fan necessari adaptar-se a la legalitat, i donat que no hi ha altre 
habilitat  a  la  Corporació  se  li  dona  trasllat  a  la  Excma.  Diputació 
Provincial de València perquè nomene personal de la seua estructura 
per desenvolupara les tasques de tresoreria i si la mateixa Diputació 
declina aquesta opció es donaria curs al nomenament de tresorer de 
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entre  el  personal  funcionari  actual  de la  plantilla  de personal  de la 
Corporació.

A continuació i per Secretaria es dona lectura íntegra de la proposta 
d’alcaldia:

<< <<ORO AZORIN CANET, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de 
Favara (València), en relació a l’exercici de les funcions de Tresoreria  
en  l’Ajuntament  i  vist  l’informe  emès  al  respecte  per  la  
secretaria-intervenció d’aquesta data tinc a be 

INFORMAR

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Favara no disposa en la relació de llocs  
de treball d’una plaça de Tresorer.

SEGON.- Que en tant no es modifique la RPT resulta impossible cobrir  
la tresoreria de Favara per un funcionari amb habilitació de caràcter  
nacional diferent del que ocupa la plaça de Secretaria.

TERCER.-  Que  l’Ajuntament  de  Favara  no  disposa  dels  recursos  
econòmics  suficients  per  poder  fer  front  al  cost  de  personal  que  
suposaria una nova plaça d’un funcionari amb habilitació de caràcter  
nacional.

QUART.- Que d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment i vista la  
Disposició Transitòria 7ª de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de  
les Bases del Règim Local es sol·licite a la Diputació de València que  
designe un funcionari de carrera de la mateixa corporació provincial  
per a l’exercici  de la tresoreria de l’Ajuntament de Favara,  almenys  
fins el 31 de desembre de 2016.>>

A la vista del qual i atès l’informe de secretaria-intervenció vist en el  
punt  anterior,  per  aquesta  alcaldia  es  proposa  a  l’ajuntament  ple  
l’adopció del següent

 ACORD:

PRIMER.-  Quedar  enterrats  de  l’informe  de  l’alcaldia  en  el  que  es  
justifica  l’impossibilitat  de  cobrir  la  tresoreria  de  l’ajuntament  de  
Favara  per un funcionaria d’habilitació de caràcter nacional.

SEGON.- Sol·licitar  a la Excma. Diputació Provincial  de València que  
designe a un funcionari de carrera de la mateixa per a l’exercici de la  
tresoreria d’aquest municipi ja siga un funcionari amb habilitació de  
caràcter nacional del servei d’assistència a municipis o un funcionari  
de carrera de la pròpia Diputació de València pertanyen al grup A1 i en  
el  cas  de  que  açò  no  siga  possible,  que  coordine  l’exercici  de  la  
tresoreria pel funcionari local designat per l’ajuntament.

TERCER.- Enviar còpia del present acord a la Diputació de València per  
al seu coneixement i efectes.>>
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I  sotmesa  a  votació  la  proposta  d’alcaldia  es  aprovada  per 
unanimitat dels regidors presentes a la sessió.

QUART PUNT.
PROPOSTA DE MEMBRES I SUPLENTS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES

Per  Alcaldia   es  dona  la  paraula  a  Secretaria  per  que  faça  lectura 
íntegra  de  la  proposta,  explicant-se  per  la  Secretaria  el  motiu  i  la 
necessitat  de  dotar  de  proporcionalitat  la  composició  de  l’òrgan 
col·legiat de la Comissió Especial de Comptes:

<<PROPOSTA D'ALCALDIA DE LA NOVA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES 

Com a òrgan d'existència preceptiva per mandat legal, article 20.1 c)  
de la L.R.B.R.L. i article 119 de la L.R.L.C.V., la COMISSIÓ ESPECIAL DE  
COMPTES, s'encarregarà de l'estudi i dictamen del COMPTE GENERAL.

Considerant el contingut de l’acta de la sessió plenària de data 25 de  
juny de 2015 en la que es va acordar <<designar un nou candidat per  
cada grup municipal>>.

Vist que es va produir la defunció del regidor EMILI LLEDÓ FIGUERES  
membre de la Comissió Especial de Comptes i que en el seu lloc va  
passar  a  formar  part  de  la  Corporació  la  regidora  MARIA  JOSÉ  
MALONDA PÉREZ

De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, esta alcaldia te a 
be PROPOSAR el següent 

ACORD
PRIMER. Aprovar que la composició de la comissió especial de comptes  
serà:

1. ORO AZORÍN CANET com a Presidenta de la Comissió.

2. MARIA JOSÉ MALONDA PÉREZ, regidora tresorera municipal per  
part del grup COMPROMÍS.

 I com a suplent: JOSE FRANCISCO VICEDO MOLINA (regidor del  
Grup Compromís).
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3. ISABEL BORRÀS PASTOR, regidor del Grup Compromís.

4. RAFAEL GISBERT ARAGÓ,  portaveu del Grup Socialista.

5. PEDRO JUAN VICTORIA MIÑANA portaveu del Grup Popular.

6. JUAN BAUTISTA SERRA GALAN, regidora del Grup Popular>>

Se sotmet  a votació es aprovat per unanimitat dels regidors 
presents.

PUNT CINQUÈ.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2015.

A petició de l’Alcaldessa es dona lectura íntegra de la proposta per la 
Secretaria:

<<  Vist el  compte general  de l’exercici  2015 juntament amb 

tota la documentació annexada, segons la legislació vigent.

Vist l’informe de Secretaria emès sobre el compte, i el dictamen  

d’aquesta Comissió. 

Vist que el compte va ser exposat al públic perquè es pogués  

presentar  reclamacions,  objeccions  o  observacions,  i  que  no  s’ha  

presentat cap al·legació, segons consta en el certificat de la Secretaria.

De conformitat  amb el  que disposa l’article 22.2.e)  de la Llei  

7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim local,  esta  

alcaldia te a be PROPOSAR el següent 

ACORD

PRIMER.  Aprovar  el  compte  general  de  l’exercici  2015,  tal  com  
s’estableix a l’article 212.5 del Text refós de la Llei reguladora de les  
hisendes  locals,  aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5 de  
març.

SEGON.  Procedir  a  la  seua  rendició  a  l'òrgan  de  la  Sindicatura  de  
Comptes de la Comunitat Valenciana.>>
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Per alcaldia se li  dona la paraula als grups municipals i  pel  regidor 
PEDRO JUAN s’aclarix : “  Nosaltres com vam comentar a la comissió  
anem  a  votar  abstenció  perquè   simplement  en  el  seu  dia  part  
d’aquest exercici  es de vosaltres i  part  de nosaltres i  entenem que  
hem de votar abstenció ja que es un document tècnic que ix de la  
relació de les factures”

Se  sotmet  a  votació  es  aprovat  per  majoria  absoluta  dels 
regidors  presents  a  la  sessió  amb  l’abstenció  dels  quatre 
regidors del Grup Municipal Popular.

SISÈ PUNT
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS PER 
LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  D’ACTIVITATS  CULTURALS,  ESPORTIUS, 
EDUCATIUS I SOCIALS.

Per  l’Alcaldessa  s’explica  que  el  motiu  de  l’aprovació  d’aquesta 

ordenança  és  per  donar  empara  legal  a  les  actuacions  amb motiu 

d’actes com boixets, i a transferències dineràries fetes a l’Ajuntament i 

posteriorment  mitjançant  resolució  d’alcaldia  s’aprovaria  en  base  a 

l’actuació el preu de la taxa.

A petició d’alcaldia  es dona lectura íntegra a la proposta inclosa de 
l’ordre del dia, per la Secretària:

<< PROPOSTA D'ALCALDIA APROVACIÓ ORDENANÇA PREUS 
PÚBLICS

Considerant  necessari  i  oportú  establir  i  ordenar  determinats  preus  
públics  per  a  finançar  la  Presta  cio  de  Serveis  i  la  realització  dels  
mateixos  de  caràcter  cultural,  esportiu,  educatiu  i  social  que  es  
desenvolupem al municipi de Favara.

Vist  el  text  de  l'ordenança  Fiscal  reguladora  d'aquests  serveis  i  
activitats.

Vist l'informe-proposta de Secretaria de data 17 d'octubre de 2016.

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.e de la Llei 7/1985 de  
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, esta alcaldia te a be  
PROPOSAR el següent
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ACORD

PRIMER.  Aprovar  inicialment  l'establiment  de  preus  públics  i  les  
ordenances reguladores d'aquests, segons consten en l'expedient.

SEGON. Donar  a  l'expedient  la  tramitació  i  publicitat  preceptiva,  
mitjançant  la  seva  exposició  en  el  taulell  d'anuncis  d'aquest  
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de València.

 TERCER. Considerar definitivament adoptat l'acord, en el cas que no  
es  pressentíssim  reclamacions  a  l'expedient,  en  el  termini  
anteriorment indicat».

PEDRO  JUAN  argumenta:  “és  una  ordenança  que  nosaltres  ja  em 
debatut  ací sempre que hem de treure un preu o una taxa han d’anar  
acompanyats dels informes. El que  jo entenc ara és que anem a fer ho  
en una ordenança, i hem d’ aprovar-ho per mig d’una ordenança”.

Alcaldia  comenta  que  “en  una  actuació  com  els  boixets,  no  pots  
previndre la quantitat de gent;  ahí no hi ha informe econòmic possible  
a fer, cada any faràs una cosa i cada aplicaràs la taxa“

PEDRO JUAN “ara el que anem a fer és aprovar una taxa per a un preu  
públic, no per una taxa, no és el  mateix; no té res que vore una taxa  
amb un preu públic. Si la llei ho exigeix ho hem de fer i tot haurà de  
portar el seu estudi econòmic”

Se sotmet a votació  la proposta  i es aprovat  per unanimitat 
dels regidors presents a la sessió.

SETÈ PUNT.
APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  CONTESTACIÓ  AL  RECURS  DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA CONCESSIONÀRIA ACCIONA AGUA SLU 
CONTRA L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE TARIFES DE DATA 4 DE JULIOL 
DE 2016.
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A petició d’alcaldia es dóna lectura íntegra de la proposta per 
Secretaria:

<<PROPOSTA ALCALDIA DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PER ACCIONA AGUA SLU

Visto que en sesión plenaria de 4 de julio 2016 fue aprobada  
modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  
distribución de agua potable y alcantarillado.

Visto  que  el  citado  acuerdo  fue  objeto  de  notificación  a  la  
mercantil Acciona Agua SLU con fecha 14 de julio 2016 en su condición  
de  empresa  concesionaria  del  mismo  servicio  municipal  de  agua  
potable y alcantarillado.

Visto que en fecha 10 de agosto de 2016 (RE2177) presentó  
escrito formalizando recurso de reposición contra el acuerdo plenario  
citado realizando las alegaciones y acompañando nueva propuesta de  
tarifa, además de solicitar la anulación del mencionado acuerdo objeto  
de impugnación.

Visto que en fecha 15 de septiembre la concesionaria Acciona  
Agua SLU, presentó nuevo Estudio de modificación de tarifas por error  
en el presentado el 10 de agosto.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos municipales  
de fecha 24 de junio de 2016 el cual propone modificación de tarifas  
de  la  tasa  mediante  la  introducción  de  una  tarifa  especifica  de  
potabilización a los efectos de compensar a la empresa concesionaria  
por la compra de agua proveniente de la Etap de Alzira.

Visto  el  nuevo  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  
municipales de fecha 17 de octubre de 2016, esta Alcaldía tiene a bien  
proponer al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por ACCIONA AGUA 
SLU mediante su escrito con R.E. 2177 de 10 de agosto de 2016 y su  
escrito con R.E. 2436 de fecha 15 de septiembre de 2016 frente al  
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Favara sobre la  
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa  de  
Distribución de agua y alcantarillado.

SEGUNDO.   Notificar  en  tiempo  y  forma  la  adopción  del  presente  
acuerdo a la mercantil recurrente.>>
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Alcaldia explica: “Acciona està no col·laborant i ha ficat un recurs a les  
taxes que aprovarem i ara desestimen el recurs que ha ficat” i li dóna 
la paraula al grup municipal Popular.

Pel  regidor  JUAN  SERRA  s’intervé  dient:  “  Una  de  les  coses  que 
nosaltres plantejaren era fer  un estudi  i  reclamar la  concessió  a la  
concessionària, per nosaltres si voleu ja podeu iniciar l’expedient”.

Alcaldia comenta que: “en l’última reunió amb Acciona, els deixàrem 
clar que ho  pagaven o aniríem als tribunals, que fins ací arribàvem,  
portem un any demanant-los tots el pagaments que estan pendents;  
ara tenen un problema perquè són molts diners i no volen pagar; el  
tema és gos  i ens  va a explotar ara, el rebut de l’aigua va a pujar un  
40 per cent, i serà una bomba ací en al poble de Favara. Per algunes  
adopcions  d’antics  governs,  el  problema  és  que  ara  ens  afecta  a  
nosaltres  perquè  pareix  que  nosaltres  pugem  l’aigua.   Acciona  
evidentment és una empresa privada i vol guanyar diners. 

No  fiques  en  dubte  que  acabarem  en  tribunals  amb  Acciona  i  
acabarem recuperant la concessió, de fet hi haurà gent que no podrà  
pagar els rebuts de l’aigua perquè serà més cara que la llum;  imagina’  
t com està el panorama, però vos agraïx que anem junts i el poble  
agrairà que tots els partits anem junts”.

El regidor JUAN SERRA comenta: “El que no hem de fer és que es faça  
la bola més gran, i no es que siga oportunisme,  i a que s’encone més i  
que  arribe  un  moment  que  siga  inviable,  cal  prendre  una  decisió  
ràpida, de les primeres reunions que anàvem a tindre era cridar-los i  
acabar“.

L’Alcaldessa li contesta al regidor: “Heu estat dotze anys permetent-li a  
Acciona que no fera ni una millora, i tu estàs tu pressionant-nos que no  
amuntonem?.  Tot  el  que  ha  acumulat  Acciona  ha  sigut  durant  els  
vostres anys, tot el que deu és durant els vostres anys i ara nosaltres  
en un any estem intentant reclamar tot el que vosaltres no li havíeu  
exigit. Hauríeu d’haver-vos  espavilats vosaltres també”.
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Intervenció del regidor JUAN SERRA: “Cada ú ha d’assumir les seues  
responsabilitats  en  el   moment  segons  les  situacions,  el  que  està  
passant ara es responsabilitat teua,  hi ha vegades que cal parar i que  
per circumstàncies no interessa i cal parar”.

Intervenció d’ALCALDIA: “estem intentant reparar tot el que no s’havia  
reparat,   és  mes  s’havia  deixat  guardat  al  calaix,  si  vols  ISABEL  
BORRAS t’explica més bé el tema;  hem fet nosaltres  més treball en  
Acciona i l’hem pressionat en un any que vosaltres”.

Intervenció  del  regidor  PEDRO JUAN: “Tu  estàs  parlant  del  preus  i  
confondre   la  societat  és  mol  fàcil,   nosaltres  entrarem en  l’  Etap  
perquè l’aigua de Favara tenia  nitrats, i hui en dia tu ¿pots eixir-te de  
la planta potabilitzadora?, abaratiries l’aigua, tu pots ficar els pous en  
marxa. El preu de l’aigua potabilitzà la ficà la Generalitat Valenciana a  
0.16.  ¿Vosaltres  ficàreu  un  recurs  a  la  taxa?  No,  el   ficareu  a  la  
liquidació.  Eixe preu el va ficar Compromís en companyia del Psoe, no  
ve del partit Popular. És molt fàcil tirar totes les pedres al que estava,  
nosaltres haurem tingut part de culpa però ara vosaltres també. 

El preu de l’aigua ara ve de Compromis-Psoe. Jo t’aconselle que ara  
que  van  a  fer  els  pressupost  que  recorreu  la  taxa,  tu  i  els  onze  
municipis que estem al Consorci;  i nosaltres no volíem pagar perquè  
no estàvem d’acord i volíem que ens explicaren el que era inversió i el  
que era del servici.  Estem tots en el mateix barco, ací es tracta de  
tindre aigua de qualitat en el menor preu possible.

Que  quede clar que si el partit popular ha fet la potabilització ha sigut  
per salut de la gent, perquè arribà un moment que Sanitat ens tancava  
els pous”.

ALCALDIA afegeix que: “el que vosaltres tan lleugerament estiguéreu 
totalment d’acord en pagar les instal·lacions de l’ Etap, per culpa  que  
els nostres pous tingueren nitrats això ha sagnat als pobles, nosaltres  
portarem als grups parlamentaris que busque una solució, però com tu  
comprendràs, quan entra el Psoe Compromís i Podemos a governar si  
hi ha un pagament de 300.000 euros haurà de portar la marxa que es  
portara  fins  ara.  Però  demanem  que  això  ho’assumisca  una  
Conselleria, i pagar  una construcció d’una potabilitzadora uns pobles.
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Nosaltres no ens neguem a pagar l’aigua però no les instal·lacions”

Intervenció del regidor RAFA GISBERT : “Un dels principals erros de la  
corporació anterior va ser privatitzar l’aigua, hi ha mes formules com  
una empres publica perquè tot aquest benefici que es porta l’empresa  
revertisca en el poble. Està clar que tenim que conservar l’aigua i la  
salut del poble, però arribar al punt que s’ha arribat”

Intervenció del regidor JUAN SERRA: “El tema de la  pujà del  preu no 
ve  de  la  privatització  de  l’aigua,  va  vindre  després,  en  les  
potabilitzadores i canalitzacions, per això eixa barbaritat no puja per el  
que nosatros férem”. 

Intervenció de la  regidora ISABEL BORRÀS:  “  Volia comentar  qu ela 
reversió de la concessió és una cosa complicada i s’ha de fer en peus  
de plom. Estem intentant deixant un rastre per acabar en una reversió,  
i s’estan fem tots els passos administrativament respecte dels quals  
ens estan assessorant, el tema de les tarifes de l’ Etap, el tema del  
sanejament,  el  tema  de  la  Usuj,  el  personal  adscrit  al  servei,  el  
manteniment i totes les coses que hauríem de fer i no estan fent. 

Intervenció del  regidor PEDRO JUAN:  “Si  no recorde mal a nosaltres  
vam liquidar un trimestre, no dos trimestres, nosaltres estiguérem un  
trimestre, gener- febrer i març, nosaltres acabarem ací el 13 de juny,  
eleccions van ser en maig.”

Intervenció de l’ alcaldessa ORO AZORÍN: El tema de l’Etap i la pujada  
de preus: vosaltres teníeu els dos primers trimestres i no vau fer ni tan  
sols un estudi ni portareu al plenari per pujar les tarifes, i en altres  
pobles com Cullera si que es varen pujar les tarifes sense saber quan  
anava a pujar les tarifes per l’Etap i feren una borsa per previndreu i  
ací  a  Favara,   no  es  va  fer  res,  i  quan  entraren  ja  es  devien  tres  
trimestres. La bola gran ja estava quan entràrem ja hi havien 60.000 
mil euros.

Hem tingut  algunes reunions amb el  Secretari  autonòmic de med i  
ambient pel tema de la taxa, les liquidacions i el que vàrem acordar  
com solució més viable, era que en retroactiu ens baixaren de 0.24 AL  
0.1805, que tampoc tenia perquè fer-se i a més, es va acordar que els  
grups  polítics  de  les  Corts  portaríem  a  pressupostos  el  cost  
d’amortització de la infraestructura de la potabilitzadora. 

El tema de la barreja de l’aigua sempre he defès que hem de beure  
aigua de qualitat,  però quant et costa 150.000 euros la compra de  
l’aigua és un 15% de dedicació del pressupost a la compra de l’aigua,  
el que podem fer es barrejar-la anant a uns límits correctes i en funció  
dels  nitrats  que  hi  hagen  en  els  pous,  i  en  el  punt  de  l’ordre  de  
modificació  pressupostària  va  el  pressupost  per  fer  la  barreja  del  
aigua, són 70.000 euros, i si és veritat que són molts diners però són  
dos trimestres de taxa i en dos trimestre tenim pagat la barreja del  
l’aigua. Anem a tindre aigua de qualitat autoritzat per Salut Pública.”
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Intervenció de PEDRO JUAN:  ”Quan no hi ha un acord entre les dos  
parts hi ha un organisme que es la Comissió de Preus de la Generalitat,  
nosaltres recorreguérem  en el seu dia a la Comissió i ens va donar la  
raó a l’ajuntament de Favara. Pregunta si s’ha acudit a la Comissió de  
preus  i  recomane  que  s’acudisca  a  la  comissió.  Nosaltres  ens  
proposarem  ficar  una  partida  al  pressupostos  per  pagar  l’aigua  
potabilitzada i no  pujar l’aigua. El partit popular tenia recursos i vàrem  
dir que eixos diners aniria a pagar aigua potabilitzada, quasi tots els  
ajuntaments  de  fondos  propis  de  l’ajuntament  han  ajudat  a  pagar  
l’aigua potabilitzà i el poble no s’ha enterat i no han pujat l’aigua.”

ISABEL BORRÀS: “Tots no l’han fet de fondos propis de l’ajuntament, i  
estant en l’  oposició et vam dir que tu podries haver-ho fet, en dos  
anys d’antelació quan es monta la Comunitat d’Usuari. La Comunitat  
va  dir  que  cada  ajuntament  ha  de  pujar  l’aigua  segons  el  seus  
estatuts.”

PEDRO  JUAN:  “Acciona  ha  de  pagar-li  a  la  Usuj,  perquè  ella  esta  
cobrant-ho, però no li paga i Acciona va cobrar-li als veïns una tarifa  
sense l’acord de ple i nosaltres li vàrem aplicar una sanció greu.”

ISABEL  BORRÀS:  “Li  aplicareu  la  sanció  però  ahí  està,  perquè  no  
l’exigireu”,  ara  en  2016  hem  fet  l’expediente  de  canviar  aquesta  
sanció i la tarifa d’inversions per obra.”

Alcaldia dóna pas a la votació del punt.

Sotmès  a  votació  s’aprova  per  UNANIMITAT  dels  regidors 
presentes donar curs a la desestimació del recurs de reposició i 
al·legacions presentades per la Concessionària ACCIONA AGUA 
SERVICIO SLU.

VUITÈ PUNT.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AUTORITZACIÓ A LA MERCANTIL TABOR 
GERIATRIA  Y  SANIDAD  SL,  DE  FORMALITZACIÓ  DE  PRÉSTEC 
HIPOTECARI SOBRE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL CENTRE “GERISAN”:

L’Alcaldessa  exposa  que  el  centre  GERISAN  actualment  té  nous 
inversors  i  van  presentar  la  sol·licitud  de  concertar  un  préstec 
hipotecari.
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El  regidor  JUAN  SERRRA  pregunta  a  la  Secretària  si  consta  a  la 
L’ajuntament que se autoritzà en el plenari l’operació d’hipoteca, i la 
Secretària contesta que la mercantil ha presentat documentació en la 
que es detalla que vàrem concertar operacions de préstec hipotecari al 
2008 i confirma que salvo error en l’arxiu o de comprovació l’àrea de 
Secretaria no ha trobat aquesta autorització en sessió plenària anterior.

A petició de l’Alcaldessa, per Secretaria es fa lectura de la proposta 
d’alcaldia literal:

<< PROPUESTA ALCALDÍA

PETICIÓN  AUTORIZACIÓN  FORMALIZACIÓN  HIPOTECA  SOBRE 
CONCESIÓN DEMANIAL GERISAN

Vista la petición de la mercantil TABOR GERIATRIA Y SANIDAD SL, de  
fecha  18  de  octubre  2016  y  RE2801  respecto  a  someter  a  sesión  
Plenaria de esta Corporación la petición de autorización para proceder  
a  la  Formalización  de  préstamo  hipotecario  sobre  la  Concesión  
Administrativa y centro socio sanitario GERISAN.

Considerando  que  la  mercantil  citada  afirma  que  en  fecha  16  de  
septiembre  de  2008  fueron  constituidas  hipotecas  sobre  la  finca  y  
sobre el edificio que fue construido y la totalidad de bienes muebles,  
equipos e instalaciones del Centro Socio Sanitario Gerisan EN LA Caja  
de Ahorros de VALENCIA, Castellón y Alicante y Caja de Ahorros del  
Mediterráneo 

Visto informe emitido por Secretaria en fecha 20 de octubre de 2016  
en  relación  al  procedimiento  a  seguir  y  con  las  determinaciones  y  
limitaciones marcadas.

Considerando la ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las  
Administraciones Públicas, El Texto Refundido de la Ley de Contratos  
del  Sector  Publico  3/2011  de  14  de  noviembre.  El  Real  Decreto  
1372/1986 del  Reglamento de Bienes de las  Entidades Locales,  Por  
esta Alcaldía se propone al  Ayuntamiento en Pleno la adopción del  
siguiente 

ACUERDO:
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PRIMERO.  Requerir a la mercantil  TABOR GERIATRIA Y SANIDAD que  
presente  al  órgano  de  contratación  y  por  registro  de  entrada  las  
hipotecas constituidas en 2008

SEGUNDO. -  Requerir a la mercantil TABOR GERIATRIA Y SANIDAD SL  
solicitante, que previamente a la formalización de la escritura pública  
de constitución del derecho real de garantía hipotecaria se dé traslado  
de una copia al órgano de contratación (Pleno del Ayuntamiento de  
Favara) para su expresa aprobación.

TERCERO. - Una vez se haya presentado los documentos del acuerdo  
primero y segundo de esta sesión, otorgar autorización a la mercantil  
TABOR  GERIATRIA  Y  SANIDAD  SL  a  los  efectos  de  permitir  la  
negociación de mejores condiciones de la hipoteca de los bienes sobre  
los que recae la Concesión otorgada, advirtiendo que la duración de la  
hipoteca suscrita sobre los bienes y derechos quedará extinguida con  
la extinción del plazo de la concesión.

CUARTO. -  Notificar a la mercantil la adopción del presente acuerdo 
>>

Secretaria  informa  al  membres  de  la  sessió  que  com  òrgan  que 
custodia expedients s’ha consultat l’arxiu i no s’ha torbat res respecte 
de  les  al·legacions  que  fa  Gerisan  i  respecte  de  l’any  2008.  Es 
comprova  l’expedient i efectivament hi ha un document en el que es 
dona  autorització  a  l’empresa  per  hipotecar  la  concessió  i  la 
construcció, però el document no te la forma adequada ni es l’òrgan 
competent  per  donar  aquesta autorització,  i  explica  el  contingut  de 
l’informe de legalitat que s’incorpora a l’expedient administratiu prèvia 
a quest acord plenari.

JUAN SERRA: “ Si ells presenten la documentació ¿ podrien hipotecar?”

La  Secretaria  li  confirma  que  prèviament  ha  de  comptar  amb 
autorització per l’òrgan plenari.

Sotmès  a  votació  s’aprova  per  UNANIMITAT  dels  regidors 
presentes donar curs a la proposta d’alcaldia.
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NOTVÈ PUNT.
APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

A  petició  d’Alcaldia  es  dona  lectura  integra  de  la  proposta  per 
Secretaria:

<<PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS

Finalizada  la  contabilidad  municipal  del  ejercicio  2015  se  ha  
constatado  la  existencia  de  gastos  de  ejercicios  anteriores,  no  
aplicados,  en  su  día,  a  partidas  presupuestarias.  Dichos  gastos  
corresponden a la aportación de 2011 a la Federación Valenciana de  
Municipios y Provincias de un importe de 474,60 euros y al pago de un  
cargo  de  45,-  euros  de  la  Federación  de  pilota  Valenciana  
correspondiente a la licencia de un técnico.

Considerando  que,  en  virtud  del  principio  de  especialidad  
temporal,  previsto  en el  art.  176.1 del  R.  D.  Leg.  2/2004,  de  5  de  
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora  
de las Haciendas Locales,  sólo  pueden imputarse a los créditos del  
estado  de  gastos  de  cada  ejercicio  las  obligaciones  derivadas  de  
adquisiciones,  obras,  servicios  y  demás  prestaciones  o  gastos  en  
general  que  se  realicen  en  el  año  natural  del  propio  ejercicio  
presupuestario, debiendo aplicarse los gastos realizados en ejercicios  
anteriores  mediante  el  procedimiento  denominado  “reconocimiento  
extrajudicial de créditos”, previsto en el art. 60.2 del R.D. 500/1990, de  
20 de abril, reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno  
de la Corporación.

Visto el informe emitido al efecto por la Secretaría-Intervención  
Municipal, sta Alcaldía propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del  
siguiente 

Acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobación del expediente de reconocimiento  extrajudicial  
de créditos de ejercicios  anteriores,  por un importe total  de 519,60  
euros,  cuya  relación  figura  en  el  expediente,  con  descripción  de  
importe, partida presupuestaria y concepto. 

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  
Secretaría-Intervención para que se realicen las operaciones contables  
de reconocimiento de la obligación.>>
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Per  Secretaria  s’explica  als  membres  de  la  sessió  el  motiu  i  la  legalitat  i 
requisits de l’acord  proposat adoptar.

Sotmès  a  votació  s’aprova  per  UNANIMITAT  dels  regidors 
presentes donar curs a la proposta d’alcaldia.

DESE PUNT.
APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB EL ROMANENT DE TRESORERIA

Alcaldia comenta als membres de la sessió que “tenim unes actuacions 
que segons el nostre criteri de tot l’equip de govern son necessaris i 
perquè  son  inversions  financerament  sostenibles  podem  fer-les  a 
càrrec  de romanent.  Una actuació  és la  ficada en marxa per  fer la 
mescla de l’aigua, reubicar els contenidors dintre de tots els parcs per 
5.000 euros, fer una pèrgola al parc dels cavallets per a que els xiquets 
que  van  a  l’institut  perquè  no  es  banyen,  es  una  pèrgola  gran  de 
14.000 euros,  el pla d’enjardinament a la plaça de l’ajuntament per 
18.000  euros  i  amb  honoraris,  una  instal·lació  de  línies  de 
comunicacions  per  problemes  amb  els  bans  3.000  euros,  obres 
d’accessibilitat a les voreres i per 30.000 euros, asfaltat de via pública 
per l’estat d’alguns carrers, activitat de la lúdica per reconvertir-la en 
un aula de formació per 1.800 euros, senyals de tràfics, instal·lacions 
del  cicle  integral  de  l’aigua  per  70.000 euros  per  fer  la  mescla  de 
l’aigua i per no sagnar al poble en ixes quotes tan elevades,  compra 
de ceps pels contenidors, unes tanques funcionals per tancar el mercat 
i la plaça de la cultura, i això suma un total de 179.863 euros”.

Es dona la paraula al regidor PEDRO JUAN  pregunta si “s’han de votar 
totes les obres en conjunt donat que algunes coses no són necessàries  
i  això canviarà  el  sentit  del  seu vot;  el  més còmode es agarre  els  
diners que tinc en el caixó i faig”.

ALCALDIA contesta el tema de les ”subvencions a la Diputació ara ja  
no van a dit, van segons punts que moltes vegades són impossibles de  
demanar, de totes maneres no hi ha subvenció de Diputació que no  
s’estudie i es demane. Votar en contra en unes actuacions tant bones  
per al  poble no s’entén, que més bonic que diners de fons propis que  
revestisquen  en  el  veïnat.  Si  aquestes  actuacions  són  necessàries  
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pensa  que  és  perquè  tu  durant  molts  anys  has  tingut  el  poble  
abandonat, també l’havíeu endeutat molt vosaltres”.

El regidor JUAN SERRA: “menos mal que has vingut tu”.

PEDRO JUAN: “Si això es un pac anem a votar en contra”.

RAFAEL GISBERT: “A mi m’has ofès quan dius que ací estem tocant-nos  
els  nas,  ací  tots  treballem  i  la  gran  majoria  de  subvencions  les  
demanem i ens les donen. Ací es treballa Pedro i el poble li feia falta  
una espenta, hi ha carrers molt deteriorats i abandonats”.

PEDRO JUAN: “Ací no tenim ningun projecte damunt de la taula, i si  
haguéreu  volgut  que  això  s’aprovara  per  unanimitat  ens  haguéreu  
cridat i a lo millor el vot de nosaltres canviaria, en els Ppos hi ha obres  
que  no  ens  agraden  i  ací  hi  ha  obres  que  podrien  fer-se  en  
subvencions, que en la diputació es signe convenis singulars, que no  
són coses rares,  de 150.000 euros....  si  et passa alguna cosa  com  
l’aigua pots treure un conveni singular, i si no treballem Rafa no traem 
diners Rafa”.

JUAN SERRA: “No l’altereu perquè diguen que no estem d’acord, ni ha  
una part de gent que està a favor i alta en contra, simplement el que  
diu Pedro és que els recursos es poden administrar d’altra manera, des  
de Diputació o des de altres llocs.”

Es  dóna  lectura  íntegra  de  la  proposta  d’alcaldia  per  la 
Secretaria:

<<PROPUESTA DE ALCALDIA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

Modificación de créditos en el Presupuesto General de 2016 mediante  
concesión de créditos extraordinarios”.

Vista la necesidad de habilitar créditos extraordinarios en el estado de  
gastos del vigente Presupuesto General y 

RESULTANDO  que  atendiendo  a  la  especificidad  del  gasto  que  se  
pretende cubrir se llega a la conclusión de que su habilitación dentro  
del  presente  ejercicio  resulta  conveniente  para  los  intereses  
municipales.

CONSIDERANDO que los créditos extraordinarios objeto del  presente  
expediente se financian mediante remanente de tesorería para gastos  
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generales de la liquidación presupuestaria de 2015 y baja en crédito  
de gastos, medios previstos en el artículo 36.1.a) y c) del Real Decreto  
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero  
del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Por esta Alcaldía-Presidencia se propone al Ayuntamiento-Pleno, previo  
informe de la Intervención municipal, la adopción del siguiente 

Acuerdo:

PRIMERO.-  Conceder en el  vigente Presupuesto General  los  créditos  
extraordinarios que figuran en Anexo a la presente propuesta y cuyo  
importe total asciende a 179.863,- euros.

SEGUNDO.-  Financiar  los  créditos  extraordinarios  conforme  a  lo  
siguiente:

1.-  4.863,-  euros,  con  cargo  al  Remanente  de  tesorería  para  
gastos generales de la liquidación presupuestaria de 2015.

2.- 175.000,- euros mediante baja en la siguiente aplicación de  
gastos:

PARTIDA PRESUP.                     DESCRIPCIÓN                                              

60900-1531 Infraestructura básica del municipio

TERCERO.-  Acordar  igualmente  su  exposición  pública,  y  si  no  se  
presentaran  reclamaciones,  elevar  automáticamente  a  definitiva  su  
aprobación,  sin  necesidad  de  nuevo  Acuerdo,  procediendo  a  su  
publicación por Capítulos.>>

Sotmès a votació s’aprova per majoria absoluta dels regidors 
presentes amb el vot en contra dels quatre regidors del Grup 
Municipal Popular

Abandona la sessió el regidor JOSE FRANCISCO VICEDO seient  
les 21:18 hores.

 

ONZE PUNT.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA 
COMPETÈNCIA DE LA EXCMA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA A 
L’AJUNTAMENT  DE  FAVARA  PER  CONTRACTAR  LES  OBRES  DEL  PLA 
PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS 2016 (PPOS).
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Per Secretaria i a petició de l’Alcaldessa es dona lectura integra de la 
proposta:

<<PROPUESTA ALCALDÍA - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
2016

(PPOS).

Considerando  que  las  nuevas  Directrices  para  la  gestión  de  
Planes Provinciales de Obras y Servicios, aprobadas por el Pleno de la  
Diputación Provincial,  en su Sesión de 19 de diciembre de 1991,  y  
modificadas por acuerdo de 24 de noviembre de 1993, y que son de  
aplicación a la gestión del  PPOS de 2016, y más en concreto de la  
Directriz II.3 en la que se contiene LA DELEGACIÓN en los Municipios 
de la Provincia de la contratación de las obras, con la obligación de  
que  por  los  Ayuntamientos  se  haga  constar  expresamente  la  
aceptación de esta delegación por acuerdo plenario municipal.

Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de las  
obras “ILUMINACIÓN DEL TÚNEL DE LES OLIVERES”, “PAVIMENTACIÓN  
Y VALLADO ISLA DOTACIONAL CALLE SANT VICENT” Y “RENOVACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLAZA DE LA VERA CREU”.

Por  esta  Alcaldia  se  propone  al  Ayuntamiento  en  Pleno  la  
adopción del siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO.  -  Aceptar  la  delegación  en  el  Municipio  de  Favara  para  
contratar  las  obras  mencionadas  anteriormente,  y  contenida  en  la  
Directriz II.3 de las aprobadas por el Pleno de la Corporación Provincial  
en fecha 24 de noviembre de 1993.

SEGUNDO. - Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices  
que se mencionan, en el proceso de ejecución de las obras”.>>

Sotmés  a  votació  s’aprova  per  unanimitat  dels  regidors 
presents la proposta d'acceptació de la delegació de la Excma 
Diputació Provincial  de València per contractar les obres del 
Pla Provincial d’Obres i Serveis 2016.
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DOTZE PUNT.
MOCIÓ  CONTRA  LA  VIOLÈNCIA  DE  GÈNERE  PRESENTADA  PER  LA 
REGIDORA MARIA JOSE MALONDA PEREZ.

L’Alcaldessa exposa el contingut i motiu de la moció presentada per la 
regidora MARIA JOSE MALONDA PEREZ: 

<< M. José Malonda Pérez, Regidora d' Igualtat de l' Ajuntament de  
Favara, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i  
fent ús de les atribucions que li conferix la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986,  
de 28 de novembre,  pel  qual  s'aprova el  Reglament d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la  
Corporació de Favara la MOCIÓ següent amb motiu de la Violència de  
Gènere.

Moció contra la violència masclista

El  dia  25  de  novembre  es  commemora  el  Dia  Internacional  per  
l'Eliminació de la Violència envers les dones, pel rebuig i condemna de  
tots aquells actes de violència masclista, i a favor de la lluita per a  
l'eradicació de totes aquelles causes que l'originen.

           Amb motiu d'aquest dia i  el  seu inequívoc missatge,  els  
representants de polítiques d'igualtat dels 14 pobles que integren el  
partit  judicial  de  Sueca  (Albalat  de  la  Ribera,  Benicull,  Benifairó,  
Corbera,  Cullera,  Favara,  Fortaleny,  Llaurí,  Polinyà,  Riola,  Sollana,  
Simat, Sueca i Tavernes) han redactat un manifest en el qual conviden  
a tota la societat a sumar esforços per construir un espai i una realitat  
lliure de violència masclista,  la qual  representa una greu vulneració  
dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i  
homes; i que tot seguit reproduïm:

«Avui,  tornem  a  trobar-nos  per  a  manifestar,  una  vegada  més,  el  
nostre rebuig més enèrgic a la violència masclista. En la lluita contra  
aquesta  tots  els  esforços  semblen  minsos.  És  amb  la  resolució  
d'eradicar-la, més enllà del color polític, que els Ajuntaments del partit  
judicial de Sueca ens hem unit, som ben conscients que la violència  
contra les dones és una realitat persistent i cruenta com demostren les  
xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista  

22



(més de 4500 dones han denunciat al partit judicial des que entrà en  
vigor la llei integral contra la V.G. el 29 de juny 2005).

Malauradament  la  violència  masclista  és  l'expressió  més  greu  i  
devastadora  d'  una  cultura  que  destrueix  vides  i  impedeix  el  
desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de  
les  dones.  Una  cultura  que  imposa  un  model  de  masculinitat  que,  
encara avui, és valorat per una bona part de la societat com a superior,  
un model que defineix les conductes de domini, control i abús de poder  
dels homes sobre les dones com a quelcom justificable.

És  per  això  que  considerem  prioritari  treballar  per  construir  una  
societat que, d'una vegada per totes, erradique el sistema patriarcal  
en el qual vivim i s’aconseguisca la igualtat efectiva homes-dones.

Aquest es el compromís que avui volem manifestar amb la voluntat de  
sumar esforços i crear sinergies de treball en comú que ens permeten  
construir  conjuntament  dinàmiques  innovadores  per  eradicar  
definitivament  la  violència  masclista  que  representa  una  greu  
vulneració  dels  drets  humans  i  atempta  contra  la  igualtat  efectiva  
entre homes i dones.

Les  institucions  hem  de  ser  un  reflex  fidel  de  l'alternativa  que  
representem i de la responsabilitat que tenim per a la total eradicació  
de la violència de gènere.»

Per tot això, els grups municipals aprovem el següents acords.

1.-   Subscriure i adherir-se a l'esmentat manifest.

2.-   Dedicar  un  sentit  record  a  la  memòria  de  totes  les  dones  
assassinades per la violència masclista i expressar les condolences a  
les seues famílies i amistats.

3.- Reforçar  les  campanyes  públiques  de  sensibilització  contra  la  
violència  sexista,  enfortir  la  detecció  i  el  recolzament  a  les  dones  
víctimes.

4.-  Donar suport al grup de recent creació integrat pels representants  
de les  polítiques d'inclusió  i  igualtat  dels 14 Ajuntaments del  partit  
judicial de Sueca.

5.- Enviar aquest acord perquè tinguen constància d'aquest acord i del  
seu seguiment a:
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- l'Àrea d'igualtat de la Diputació de València, 

- la Conselleria d'igualtat i polítiques inclusives 

- la Delegació de Govern per a la Violència de gènere. >>

Sotmès  a  votació  s’aprova  per  UNANIMITAT  dels  regidors 
presents a la sessió plenària la moció contra la violència de 
genere.

TRETZE PUNT.
PRECS I PREGUNTES.

L’Alcaldessa dona la  paraula al portaveu del Grup Municipal Popular 
per que manifeste els precs i preguntes que estime convenients.

 El regidor PEDRO JUAN pregunta a la regidora Isabel Borràs si les 

comissions  de  seguiment  de  l’aigua  amb  Acciona  van  a 
continuar realitzant-se. La regidora contesta que si  que van a 
continuar celebrant-se encara que  la propera tocava al mes de 
setembre.

 El regidor PEDRO JUAN pregunta a l’equip de govern com esta el 

Bono de l’Escola Infantil, donat que aprovarem una taxa, i hem 
vist que la Conselleria ha resolt el tema dels bonos i cada família 
cobrarà una quantitat en funció de la renta, de manera que el 
que menys té mes cobrarà i ara segons la nostra ordenança el 
que menys té  mes aportarà a la guarderia municipal, perquè 
tinc mes beca per tindre menys recursos. 

L’Alcaldessa comenta que totes les famílies són conscients que l’import 
no anirà a les famílies, encara que indirectament el reben. Eixos bonos 
va a rebre’ls l’empresa actual titular de l’Escola Municipal de Favara, ja 
que  el  Grup  Municipal  Popular  li  va  donar  la  titularitat  a  l’empresa 
gestora. L’empresa quan rebrà la quantitat la remetrà a l’Ajuntament i 
anirà a la caixa per sufragar les despeses de la prestació del servei 
municipal de l’ escola. S’ha partit de que hi ha d’haver una taxa fixa 
independentment de l’import del bono que rebrà cada família, i en les 
reunions mantingudes en els pares tots estaven d’acord en que la taxa 
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de  l’escoleta  seria  fixa,  en  un  preu  accessible  per  tindre  el  mínim 
dèficit possible a l’escoleta municipal.

 PEDRO JUAN  pregunta sobre el temps pel qual s va fer pròrroga 

amb  l’empresa  de  neteja.  L’ALCALDESSA  confirma  que  el 
contracte va finalitzar el dia 31 d’agost i per resolució d’alcaldia 
es va acordar la pròrroga en la prestació del servei de neteja de 
instal·lacions i  edificis municipals fins que siga de nou licitat i 
adjudicat a una empresa i es justifica que no es va preparar la 
nova licitació a temps pel període vocacional i l’acumulació amb 
les  tasques  d’apertura  de  la  Escola  Municipal  per  al  mes  de 
setembre.

 PEDRO JUAN pregunta que en la APP hi ha un ban d’alcaldia en 

relació  a  l’aparcament  en  els  guals  aliens  que  crea  confusió. 
L’ALCALDESSA confirma que legalment cap persona pot aparcar 
en el seu gual i en el gual alien.

RAFAEL  GISBERT  confirma  que  s’està  treballant  en  altres 
poblacions  perquè  les  persones  que  tenen  un  gual  concedit 
puguen aparcant en el seu gual.

JUAN SERRA comenta que això no es pot fer i que no és legal, a 
més cal tindre un mínim de vehicles dins d’eixe local per poder 
tindre  un  gual  concedit.  ISABEL  BORRÀS  aclarix  que  com  a 
mínim ha de cabre el vehicle.

 PEDRO JUAN  pregunta  que  s’han  presentat  al·legacions  a  les 

bases  del  gabinet  psicopedagògic  i  l’interessa  saber  si  s’han 
estimat donat que ja està la persona treballant. RAFAEL GISBERT 
contesta  que es varen valorar les contestacions al plantejament 
segons les contestacions i sentencies relacionades que varen ser 
derivades  a  Secretaria  en  sentit  desestimatori.  Confirma  que 
encara  no  han  sigut  contestades  i  no  s’ha  formalitzat  la 
contestació i serà decidir a la junta de govern del divendres.

JUAN SERRA demana en quina data es va interposar el recurs i 
perquè no s’ha contestat, pregunta si hi ha algun interès en no 
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contestar per mantindre a la persona que està treballant, perquè 
la  secretària  si  haguera  hagut  de  contestar  tècnicament  ja 
haguera contestat. Per Secretaria es confirma que va ser al mes 
d’agost quant es va interposar el recurs.

ALCALDESSA confirma que en aquest tema ella s’ha desentès 
degut  a  la  seua  malaltia  i  l’  operació,  desconeix  el  tema  i 
justifica que per volumetria  de treball  Secretaria no va donar 
eixida a la contestació però no hi cap transfons ni interés, ha 
sigut  gestió  política  massa  lenta  perquè  han  tingut  un  canvi 
d’alcaldia.

 PEDRO  JUAN  pregunta  a  la  regidoria  de  Benestar  Social  en 

relació a que segons la pàgina web no hi ha activitat d’aquesta 
regidoria  durant  quatre  mesos.  El  regidor  JUANJO  MILVAQUES 
contesta  indicant  que en aquest  regidoria  hi  ha  moltes coses 
sensibles i per això no s’ha bolcat informació a la web municipal 
perquè hi ha que mantindre la discreció.

 PEDRO JUAN pregunta al regidor sobre el motiu de l’import dels 

gastos de la piscina perquè es va consignar 6.000 euros i ens en 
gastat  vora  14.406  euros.  ISABEL  BORRÀS  argumenta  que  a 
banda  del  manteniment  de  la  piscina  s’ha  subcontractar  la 
neteja  i  ficada  a  punt,  també  les  analítiques  diàries  es  va 
encomanar a una empresa, a mes de la sorpresa de necessita de 
buidar  la  fosa  per  no  tindre  clavegueram  els  banys.  RAFAEL 
GISBERT afegeix les despeses dels filtres i la bomba.

 PEDRO JUAN  comenta  que  pluges  al  terme es  va  produir  el 

divendres i que durant tot el cap de setmana l’ajuntament no va 
estar  a  l’altura  de  les  circumstàncies  perquè  no  va   netejar 
camins  i  places.  RAFAEL  GISBERT  contesta  i  detalla  les 
actuacions fetes que eren impossibles de ser executades en un 
parell d’hores i totes les actuacions pels operaris i es va decidir 
pel regidor netejar-ho el dilluns.
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JUAN SERRA comenta que  on hi  havia  problemes d’accés  era en el 
Barranc de Carrillo.

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 22:05 hores del 
dia 26 d’octubre de 2016, la Presidència va alçar la sessió, de la qual 
com a secretària estenc esta acta.

       Vist i plau
      L'Alcaldessa

         La  Secretària
Oro Azorin Canet Lourdes Navarro Collado
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