
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT  PLE  DE  DATA 4 DE JULIOL 

DE DOS MIL SETZE 
 

                        
 
 
 
 
 

Dia : 4  de juliol  del 2016             
Hora 20:00 hores 
Lloc Casa Consistorial de Favara 

   
Sessió Ordinària 

Convocatòria Primera  
   
 Assistents 

Alcalde-President: Rafael Gisbert Aragó (PSOE) 
Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS) 

 José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS) 
 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) 
  
  
  
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'Alcaldessa es declara oberta la sessió i es procedeix a 

conèixer dels assumptes inclosos en l’Ordre DEL DIA i que són els següents: 
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PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS PLENÀRIES CELEBRADES 
EN DATA 9 DE MAIG I 1 DE JUNY DE 2016. 

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 I PRESSA 
DE CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE 
TRESORER. 

QUART.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
FISCAL DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI D'AIGUA POTABLE I 
CLAVEGUERAM. 

CINQUÉ.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA I ESTADA EN L'ESCOLA INFANTIL 
DE 1ER CICLE. 

SISÈ.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LES DOS DIES DE FESTIVITATS 
LOCALS PER L'ANY 2017. 

SETÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓ AL PROGRAMA 
DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER JÓVENS ESTUDIANTS DE LA DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA. 

VUITÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS I DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA EN RELACIÓ AL IMPULS D'UN PERFIL LINGÜÍSTIC EN LES ENTITATS 
LOCALS. 

NOVÈ. INFORMACIÓ D'ALCALDIA. 

DESÈ.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA, D'ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA 
L'ARTICLE 91.4 DEL ROF. 

ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 

 
 
 

Per part de l'Alcalde per delegació, RAFAEL GISBERT ARAGÓ,  es demana 
disculpes als regidors assistents a la sessió plenària per la no assistència de 
l’Alcaldessa, ORO AZORIN,  que ha delegat les funcions en ell com a 
Primer Tinent Alcalde, ja que per motius d’infermetat no ha pogut estar 
present a la sessió. 
 
 
Pel regidor PEDRO JUAN VICTORIA s’excusa la no assistència del regidor 
SALVA CEBOLLA per motius de treball. 
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PRIMER PUNT. 
APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LES  SESSIONS PLENÀRIES CELEBRADES EN 
DATA 9 DE MAIG I 1 DE JUNY DE 2016. 

 
 
Se sotmet a la consideració del Ple les actes detallades i sense  formular-
se cap observació, sotmesa l'acta a votació es aprovada per unanimitat 
dels regidors presents. 
 
 

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

 
 
 
Pel regidor PEDRO JUAN es comenta que pareix que hi ha una resolució 
repetida, relativa a sol·licitud de subvencions. 
 
La Secretária justifica que la repetició es deu a que una resollució va ser 
anul·lada i que a l’arxiu de relació de resolucions no ix el detall amb el 
estat de l’anul·lació. 
 
 

TERCER PUNT. 
RATIFICACIÓ, SI ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA I PRESSA DE 

CONEIXIMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE 
TRESORER/A. 

 
 
 

A petició de l’Alcalde en funcions  es dóna lectura per la Secretària de la 

proposta d'Alcaldia amb la següent literalitat: 

 
 
<<Considerando el nombramiento de MARIA JOSE MALONDA PÉREZ 

como Concejal Tesorero de este Ayuntamiento debiendo tomar 

conocimiento el Pleno sobre el mismo. 

Considerando la Orden de 16 de julio de 1963, en la que se dan 

Instrucciones sobre el Régimen de Depositaría de Fondos no Servidas 

para Funcionarios Pertenecientes a la Habilitación Nacional 

(actualmente habilitados estatales), si la Corporación optase por 

encomendar las funciones de Depositario a uno de sus miembros electos, 

se le podrá relevar de la obligación de prestar fianza, por lo que se 

propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO. Tomar conocimiento de la designación de MARÍA JOSÉ 

MALONDA PÉREZ como Concejal Tesorero. 

 

SEGUNDO. Relevar al Concejal Tesorero de la obligación de prestar 

fianza, haciendo constar que todos los miembros de la Corporación se 

hacen responsables solidarios del resultado de su gestión. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al designado. 

CUARTO. Comunicar a los Bancos, Cajas donde este Ayuntamiento tiene 

depositados sus fondos y establecimientos análogos el nombramiento del 

Concejal Tesorero tras la aceptación de su cargo.>> 

 
 
La sessió plenària pren coneixement del nomenament de Tresorera per la 
Corporació de Favara. 
 
 

QUART PUNT. 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 

REGULADORA DE LA TAXA PER “PRESTACÓ DEL SERVICI D’AIGUA 
POTABLE I CLAVEGUERAM” 

 
 
 

A petició de l’Alcalde en funcions es dona la paraula a la regidora de 

l’àrea ISABEL BORRAS, que passa a explicar i detallar els canvis fets a 

l’ordenança fiscal i que recull el informe del tècnic. Explica que 

“s’incrementa un bloc únic per pagar l’aigua que comprem a la 

potabilitzadora d’Alzira, que actualment s’estan comprant 550.000 metres 

cúbics i que el tècnic estableix al seu informe que a causa de les fugues 

que hi ha per pagar el cost total li ix una repercussió de de 0,60 

euros/metres cúbics i això es lo que es porta al plenari per la modificació 

de la ordenança”. 

Es dona la Intervenció del regidor PEDRO JUAN dient: «Nosatros em vist el 

informe del tècnic no creem que es correcte que els veïns tingan que 

assumir totes les fugues. Altres ajuntaments han ficat als pressupostos una 

partida per que aquest increment no fora  tant gravos per al veí, i 

entenem que l’ajuntament tenint diners i capacitat pa poder ajudar, 



5 

 

podria no arribar-se a 0,60, podria ser menor. Entenem que les fugues les 

tindríem que repercutir entre els veïns i part l’ajuntament. 

La regidora ISABEL BORRAS comenta que “eixa seria una opció i que altra 

solució es començar a solucionar les fugues, que es lo que estem fent. 

Estem en  el sistema de detecció de fugues s’està implantant la 

sectorització en el poble amb la implantació d’uns aparells que es 

col·loquem i detecten en el sectors mes afectats per les fugues per a 

poder treballar en estos sectors. A mes anem a fer en una subvenció del  

PPOS una inversió de quasi 70.000 euros en la part mes vella del poble, la 

pla-ça de la Vera Creu per intentar l’any que be no comprar 550.000 

metros cúbics i anar reduint  les fugues del municipi. Crec que lo mes 

sensat es invertir en la reducció de les fugues”. 

Intervenció de JUAN SERRA comentant que “encara que isca de la 

mateixa butxaca, no es lo mateix els impostos que has cobrat dels veïns 

redistribuir-los d’altra manera, tu estàs distribuint els impostos totals i 

després li demanes al veí un esforç per pagar l’aigua” 

L’Alcalde comenta que “l’Ajuntament està solventant el tema de les 

fugues, des de Acciona estan fent tota la sectorització per a que en un 

plaç curt eixes fugues siguen les menos possibles”. 

Intervenció del regidor PEDRO VITORIA dient que “en el tema de fugues 

estem tots d’acord. Hi ha que agarrar ajudar a que els veïns paguen 

menys, a 0.60 euros el metro cúbic incrementat a lo que paguem ara es 

una barbaritat”. 

Intervenció de ISABEL BORRAS dient: “Es una barbaritat de diners i en este 

equip de govern portem un any parlant en Acciona d’esta pujada de 

tarifes; perquè l’aigua esta venint este any i l’aigua no l’estem pagant-la 

perquè no tenim encara aprovada  la pujada de tarifes. Estem un any 

reunim-nos en Acciona per no aplegar a cap acord de tarifa per això el 

informe del nostre tècnic es el que val. Això ve propiciat per una 

circumstancia que mos ve sobrevinguda, de ninguna de les persones que 

estem ací volíem estar dintre d’una Comunitat d’usuaris però ahí estem, 

no ens queda altra solució que acatar les decisions que estan preses, 

estem dintre d’una comunitat usuaris, hem de que pagar l’aigua i anem 

a pagar-la. A banda de tot això, estem fent gestions per reduir 0.186 de 

quina manera podem reduir perquè considerem que ninguna persona ha 

de pagar els costos d’amortització de quaranta anys d’una obra i d’una 

planta potabilitzadora, jo estic d’acord de pagar el tractament però no 
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l’amortització,  i en esta  línia estem treballant, per això tinc plena 

confiança en que esta ordenança durarà molt poquet.  

També dir-vos que El Pla Hidrològic es va modificar el 20 de gener i com 

sabeu la permuta s’acabà, per tant eixos 0.07 cèntims que no s’estaven 

ficant també van a acabar-se, per això esta es una ordenança 

transitòria, i espere que en breu la tornarem a canviar a la baixa, en el 

moment que estiga ja consensuat la finalització de l’intercanvi i els 

regants deixen la comunitat d’usuaris recuperarem eixos 7 cèntims per als 

veïns.” 

El regidor PEDRO JUAN intervé dient: “lo del 0.18 de la potabilitzadora això 

el ficàvem al Pressupostos de la Generalitat Valenciana, i jo no  he vist 

ningun ajuntament dels tretze que estem implicats que haja recorrit la 

taxa del 0.18, igual que lo dels regants. El tel tema del aigua s’ha fet 

molta política simple i s’ha dit que si estem nosaltres o els altres”. 

ISABEL BORRAS li contesta que “l’ajuntament de Favara ha recurrit les 

liquidacions” i li contesta PEDRO JUAN dient que “s’havia d’haver recurrir 

la taxa no la liquidació, la postura de nosatros es intentar que en recursos 

de l’ajuntament este increment no siga tant gran”. 

Intervé l’Alcalde i comenta que tots sabem de que uns es feren la foto 

brindant en aigua i altres s’han fet la foto reunint-se tots els ajuntaments 

afectats, i estem tots el pobles d’acord en que es injust la taxa que s’està 

cobrant, i donant pas a la votació del punt inclòs a l’ordre del dia. 

 

A petició del Alcalde es dóna lectura per la Secretària de la proposta 

d'Alcaldia amb la següent literalitat: 

 

<< Visto el informe emitido en fecha 24 del presente mes 
por los Servicios técnicos municipales, la Alcaldesa, que 
suscribe, PROPONE al Ayuntamiento Pleno la adopción de 
Acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por distribución de agua y alcantarillado, en los 
siguientes términos: 

TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Se modifica el artículo 2 en los siguientes términos: 
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Las tarifas por el suministro serán las siguientes (€/m3): 

- Cuota de consumo.- 

1º Consumo mensual de 0 a 6 m³                0,2742 
2º Consumo mensual de 6 a 15 m³              0,2824 
3º Consumo mensual de 15 a 20 m³            0,2906 
4º Consumo mensual de más de 20 m³       0,5295 
-Tarifa especial de fugas (€/m3):                  0,2724  

- Cuota de potabilización 

Bloque único           0,60000 

- Cuota de servicio trimestral: Uso doméstico /No doméstico  

Contador de 13 mm        5,3243 Euros  
Contador de 15 mm       8,0049 Euros 
Contador de 20 mm      13,3166 Euros 
Contador de 25 mm    18,6412 Euros 
 Contador de 30 mm      22,9328 Euros  
Contador de 40 mm      53,2681 Euros 
Contador de 50 mm      79,7547 Euros 
Contador de 65 mm    106,5117 Euros 
Contador de 80 mm    133,1580 Euros 
Contador de >80 mm  186,4139 Euros 

- Tarifa de enganche al iniciar el servicio (alta de abonado) o 
cada vez que sea rehabilitado por causas imputables al usuario la 
cantidad de: 80,65 Euros 

- Reposición de suministro (corte y reposición por impago): 
25,85 Euros 

- Reforma de acometida abastecimiento: 77,55 Euros 

- Certificado de idoneidad abastecimiento/saneamiento: 31 
Euros 

- Acometida abastecimiento hasta 1 ¼: 244 Euros 
Sobre las citadas tarifas se aplicará el IVA correspondiente. 

TASA DE ALCANTARILLADO 

Se modifica el Artículo 5: 
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1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de 
alcantarillado y depuración se determinará en función de la 
cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca. 
A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 

a) Tarifa de conservación de acometidas de saneamiento (cuota 
mensual): 2,3251 Euros. 

b) Viviendas: Por alcantarillado, cada metro cúbico: 0,1446 Euros. 
c) Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda, cada 

metro cúbico: 0,1446 Euros. 

Se sotmet a votació es aprovat per majoria absoluta dels regidors 
presents, amb el vot a favor de sis regidors dels Grups Municipals 
Compromís i Socialista i el vot en contra dels tres regidors del Grup 
Municipal Popular. 

 

 
 

PUNT CINQUÈ. 
APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I ESTADA EN L’ESCOLA INFANTIL DE 
1ER CICLE. 

 

Per l’alcalde es comenten els detalls en que es basa aquesta ordenança, 

fitxant-se l’import de cent (100) euros mensuals per xiquet que estiga 

empadronat a Favara i de 65 euros de matricula amb un únic pagament. 

Per regidor PEDRO JUAN: “Al ser una competència impròpia i com a 

competència impròpia entenc que antes d’aprovar l’ordenança s’hauria 

de demanar informe a la Conselleria. Jo pense que estem anant davant 

de les tronaes, i nosatros podem fer tot”. 

 

Per l’Alcalde es dona la paraula a la Secretària i explica que 

efectivament si que es va fer petició d’informe de existència de 

duplicitat, ja que es la primera fase en la prestació d’un servei de 

competència impròpia i estem a l’espera de contestació per la Direcció 

General.  Aquest es el tràmit a efectes de l’expedient administratiu, 
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L’alcalde insisteix en que hi han uns plaços, venen totes les vacances i per 

que el vuit de setembre tinga oberta el poble una escoleta infantil. 

Se sotmet a votació es aprovat per majoria absoluta dels regidors 
presents, amb el vot a favor de sis regidors dels Grups Municipals 
Compromís i Socialista i l’abstenció dels tres regidors del Grup Municipal 
Popular. 

 

SISÈ PUNT 
APROVACIO DE LA PROPOSTA DE LES DOS DIES DE FESTIVITATS LOCALS 

PER L’ANY 2017 

 

A petició de l’Alcalde es dona lectura per Secretària de la proposta 

d’alcaldia amb la següent literalitat:  

  

 <<Vist l'escrit remés per la Direcció Territorial de Treball, Economia 
Social i Emprenedoria, pel qual es requerix a esta Corporació, en exercici 
del que disposa l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels 
treballadors, i disposicions concordants, perquè determine les dos festes 
de caràcter local d'este municipi,  
 
 Vist l'acord adoptat en Junta de Govern Local en data 29 de juny 
de 2016 en relació a la proposta de dos dies com festius locals. 
 
 Es presenta al PLE proposta de determinació de festivitats locals i 
remissió d’ una còpia de l’acord a la Direcció Territorial de Treball, 
Economia Social i Emprenedoria l als efectes oportuns, 

 

PROPOSTA D'ACORD 
 

PRIMER.- Determinar com a dies festius de caràcter local els dies 20 DE 
MARÇ DE 2017 i 14 D'AGOST DE 2017. 
 
SEGON.- Remetre una còpia del present acord a la Direcció Territorial 
d'Ocupació i Treball als efectes oportuns.>> 

 

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

 

 



10 

 

SETÈ PUNT. 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓ AL PROGRAMA DE 
PRÀTIQUES FORMATIVES PER JOVENS ESTUDIANTS DE LA DIPUTACIÓ DE 

VALÈNCIA 
 

L’Alcalde es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular 

perquè explique el contingut de la moció proposta. 
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El regidor PEDRO JUAN  comenta el contingut i motiu de la moció 

presentada. 

L’Alcalde comenta que en el seu conjunt la moció no està gens mal, i 

que per ell llevaria de la moció l’apartat en que diu del apartat numero 

dos, en la que se insta a l’alcaldessa de l’ajuntament de Favara a que en 

cas de que la Diputació es negue a ampliar el numero de beques, 

perquè ara tenim una situació econòmica que es va deixar l’anterior 

govern que no permet mes beques. Enguany s’han pressupostat mes 

diners per la Diputació, 3.155.000 euros per 2016 front 2.450.000  de 2015 i 

al 2.592.000 de 2014. En liquidació la Diputació ha fet un esforç prou gran. 

A mes dir que el Govern espanyol també esta empleant-se en nosatros 

per la infra financiació que tenim  en la Comunitat Valenciana. Si que 

m’agradaria que llevarem el segon punt de l’acord. També dir que 

l’ajuntament de Favara enguany s’ha duplicat la partida pressupostaria 

per a contractacions laborals i podrem fer fins 82 contractacions d’una 

setmana, encara que ens agradaria que les contractacions forem de 

quinze dies o dos setmanes. 

El regidor PEDRO JUAN argumenta que “la Diputació fa falta i sempre 

mirar el be dels municipis, i ara ha creat una altra beca, i si llevem el 

segon punt la moció no té sentit de fer. En la mateixa baremació, al final 

estem parlant de dos mil euros, ara han entrat quatre i volem que 

l’expectativa dels estudiants de Favara siga real. Tenim diners pa tot, i 

que l’ajuntament fique dos mil euros no es significatiu per al pressupost de 

l’ajuntament”. 

 

L’Alcalde comenta que l’Ajuntament ja ha fet un esforç prou gran igual 

que la Diputació de València i dona pas a la votació de la moció 

presentada. 

Se sotmet a votació la moció i no es aprovada pels regidors presents, 
amb els vots a favor dels tres regidors del Grup Municipal Popular i els vots 

en contra dels tres regidors del Grup Municipal de Compromís i els vots en 

contra dels tres regidors del Grup Municipal Socialista. 
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VUITE PUNT. 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMIS I DEL GRUP MUNIICPAL 

SOCIALISTA EN RELACIÓ AL IMPULS D’UN PERFIL LINGUISTIC EN LES ENTITATS 

LOCALS 

 

L’Alcalde comenta que aquesta moció es quedaria fora si els regidors 

estan d’acord degut a que la moció no està signada i no ha sigut 

presentada per registre d’entrada municipal. 

Se sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat dels regidors 

presents traure-la de l’ordre del dia de la sessió. 

 

 
NOVÈ PUNT. 

INFORMACIÓ D’ALCALDIA 

 
L’Alcalde informa que “respecte de la piscina municipal es va rebre  la 
visita de la inspecció de sanitat, un dels objectius que teníem nosaltres 
era millora la gestió del manteniment de la piscina. Donarem a una 
empresa el tema de la qualitat de les aigües i el  públic que ha anat a la  
piscina ha pogut comprovar que ha hagut una milloria en el control 
sanitari i en les instal·lacions, ficant una tranca que ISABEL BORRAS com a 
regidora d’urbanisme va fer un esforç. 
 
I després, respecte de la inspecció de sanitat, done les gràcies per la 
visita en la que varen comprovar de l’excel·lent de la qualitat de les 
aigües, estat en que es troba la piscina, encara que hi ha unes 
subsanacions que fer. En han donat l’enhorabona de les piscines que 
tenim i m’agradaria  
 
Tenim previst per a l’any que be  adaptar la sala de les màquines per 
automatitzar-ho i canviar-ho tot de la manera mes adequada i correcta. 
 
L’Alcalde dona la paraula a la regidora ISABEL BORRAS perquè done 
explicacions en relació a la reunió que es va mantindre amb del Diputat 
de L’Àrea de Carreteres. 
 
ISABEL BORRAS comenta :”estiguérem en novembre parlant en Pablo 
Seguí, diputat de carreteres i comentarem la problemàtica que tenim 
sobre l’enllaç amb la nacional i en vista que seguim en un Ministeri en 
funcions vàrem anar a parlara en Diputació. Per la part del Ministeri 
seguim igual.  Ens vàrem contestat que estan fent una autovia i el 
desviament la intensitat de transit baixarà, però ens preocupa la temporà 
que tenim damunt i que no se sap quant tindre l’autovia acabada. 
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Vàrem vindre dijous els tècnics de la Diputació de valencià, i oferirem tres 
solucions, que no es el desviament: la primera es posar una senyalització 
d’itinerari alternatiu desviant el transit a les platges  per l’autovia; la 
segona Diputació senyalitzarà la prohibició del transit pesat per tot el 
casc urbà; i la tercera mesura te que vorer en la seguretat vial per el pas 
de vianants d’ací d’enfront, i van a fer un pas de vianant nou i es 
senyalitzaran els dos passos en valises,  aquest es el compromís que es va 
adquirir en Diputació Provincial de València. 
 
L’Alcalde de moment el Diputat de carreteres està escoltant-nos i el 
compromís d’intentar ajudar-nos en aspectes de seguretat vial.  

 

El regidor PEDRO JUAN comenta :”si però nosatros el que volem es que en 

els pressupostos de l’any que be es contemple una partida pressupostària 

per al desvio de Favara, perquè a voltes dona la sensació de que tots 

tiren balons fora, al final el problema va a ser el mateix i està dins de 

Favara. 

 

 

 
DESE PUNT. 

ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 

91.4 DEL ROF 

 

 

L’Alcalde proposa incloure una moció rebuda per la Diputada delegada 

d’Assessorament Municipal en relació a el regim de cotització dels 

professionals que presten servicis en municipis xicotets, i passa a donar 

lectura integra de la mateixa: 
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L’Alcalde comenta que en Favara els tècnics que tenim ara, tenim 

conveni amb els col·legis professionals i amb la Diputació i presten servei 

a l’ajuntament per quatre hores setmanals, en el cas de que aniríem a lo 

que vol la Inspecció de treball tindríem que assumir els ajuntaments als 

tècnics i sotmet a debat incloure-la com a punt de l’ordre del dia. 

El portaveu del grup municipal Popular, PEDRO JUAN comenta que 

voldrien mirar-la i estudiar-la amb tranquil·litat i debatre-la en el pròxim 

ple. 

Se sotmet a votació la moció i no s’aprova per unanimitat dels regidors 

presents incloure-la de l’ordre del dia de la sessió. 

 
ONTZE PUNT. 

PRECS I PREGUNTES 

 

Pel regidor FRANCISCO VICEDO es proposa als regidors de la sessió fer-se 

la fotografia pel llibret de festes del municipi, i es declina la invitació pel 

regidor PEDRO JUAN argumentant que en llibre de festes sempre ix l’equip 

de govern.  

 

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 20:52 hores del dia 4 
de juliol de 2016, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a 
secretària estenc esta acta. 

 
 
 

       Vist i plau      
  
     L'Alcalde  
    Per delegació 
Resolució d’alcaldia 150/2016            La  Secretària 
 
 
Rafael Gisbert Aragó    Lourdes Navarro Collado 
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