Dia :
Hora
Lloc
Sessió
Convocatòria

Oro Azorín Canet ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 27/03/2017
HASH: 68d077ad674c67d1ffd0e0d0c64729af

Alcalde-President:
Regidors/es:

Secretària
Interventora

-

23 de gener de 2017
19:00 hores
Casa Consistorial de Favara
Extraordinària
Primera
Assistents
Oro Azorín Canet (COMPROMIS)
Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
Maria Jose Malonda Perez (COMPROMIS)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
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 Pelegri (PP)
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:
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Lourdes Navarro Collado ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 27/03/2017
HASH: 7c8a87eb0e16cdc7128de003e92eda4b

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE
FAVARA PLE DE DATA 23 DE GENER DE DOS MIL DESET

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA RELATIVA A LA
SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA EN DATA 28 DE NOVEMBRE DE
2016.
SEGON. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.
TERCER. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACORD DE JUNTA DE
GOVERN CELEBRADA EL 16 DE DESEMBRE DE 2016.
QUART. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES DEL TERME DE
FAVARA.
CINQUÉ. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU ORDENANÇA RELATIVA
ALS USOS I COSTUMS DEL MEDI RURAL DE FAVARA.
SISÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL NOMENAMENT DE JUTGE DE
PAU TITULAR I SUBSTITUT.

HUITÉ. MOCIÓ SOBRE EL PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS I
LA RECUPERACIÓ DEL XÚQUER PRESENTADA PELS PORTAVEUS
DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE I COMPROMÍS.
NOVÉ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.
DESÉ. ASSUMPTES D'URGÈNCIA. D'ACORD AMB ALLÒ QUE
DISPOSA L'ARTICLE 91,4 DEL ROF.
ONZÉ. PRECS I PREGUNTES
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SETÉ. MOCIÓ DE PETICIÓ D’AJUDES AL SECTOR AGROPECUARI
VALENCIÀ
PROMOGUDA
PER
L’ASSOCIACIÓ
VALENCIANA
D’AGRICULTORS (AVA).

PRIMER PUNT.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 28 DE NOVEMBRE E
2016

A petició d’alcaldia se sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió
detallada
El regidor PEDRO JUAN VICTORIA comenta que caldria corregir la referència a
l’Hospital de la Ribera, a la pàgina 20, perquè no es tracta de deu mil places si
no que serien 2.500 places.
Per Secretaria es pren nota de les matisacions manifestades.
Es sotmès a votació les actes de les sessions plenàries de data 28 de
novembre de 2016 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.

El regidor PEDRO JUAN VICTORIA sol·licita aclaració sobre el procediment
negociat en publicitat amb caràcter plurianual i urgent, de la neteja dels
edificis municipals, resolució 2017/336 i si al final no es farà un procediment
obert. Alcaldia confirma que s’ha decidit fer-ho obert.
Secretaria informa que l’expedient iniciat es un procediment negociat amb
caràcter plurianual, en publicitat i urgent.
El regidor PEDRO JUAN VICTORIA demana explicacions sobre la generació de
crèdits de subvencions esportives i Alcaldia confirma la necessitat de generar
crèdit pressupostaria per atorgament de subvencions.
El regidor PEDRO JUAN VICTORIA demana explicacions sobre la resolució de
prohibir l'accés a la informació de les persones que formalitzen les queixes del
Bar Andalús . Alcaldia confirma l’errada en la redacció de la resolució
d’alcaldia
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El regidor PEDRO JUAN VICTORIA sol·licita aclaració la devolució de l’aval de
CYCA SL. La regidora ISABEL BORRAS confirma que s’ha informat
favorablement pel tècnic municipal i que es va canviar el paviment.

TERCER PUNT.
RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL 16 DE DESEMBRE DE 2016
Alcaldia explica als membres de la sessió que en data 16 de desembre de
2016 es va aprovar que el regidor JOSE FRANCISCO VICEDO fora el titular per
assistir al Consorci de Bombers en lloc d’EMILI LLEDÓ i el substitut seria JUAN
JOSE MILVAQUES. S’incorpora a la present acta el contingut literal de l’acord
sotmès a ratificació:
<<Que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació
de data 16 de desembre de 2016 amb l'assistència de tots els membres
d'aquesta, la qual cosa constitueix la totalitat de membres de la mateixa, es
va adoptar el següent acord per unanimitat dels assistents a la mateixa:

«SISÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI
CONSORCI DE BOMBERS.

DE REGIDOR TITULAR DEL

Alcaldia proposa com a substitut del regidor Emili Lledó representant de
l’ajuntament al Consorci de Bombers al regidor José Francisco Vicedo Molina i
com a suplent al regidor Juan José Milvaques Galan.
Es sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors assistents el
nomenament proposat i remetre certificat de l’acord de la sessió al Consorci
de Bombers.»

QUART PUNT.
APROVACIÓ INICIAL SI S’ESCAU DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES DEL TERME DE FAVARA

Per Alcaldia s’explica el motiu i sentit de la proposta d’aprovació de
l’ordenança del Banc de terres agrícoles per integrar-se en el pla de banc de
terres
El regidor PEDRO JUAN VICTORIA pregunta si el que es farà es signar un
contracte entre el particular. ISABEL BORRÀS explica que l'ajuntament no te
res a vore i que serà un pacte entre particulars i l’ajuntament a soles
funcionar com a registre i per ficar en contacte als interessats.
Per Alcaldia es dona la paraula a la Secretaria per donar lectura de la proposta
d’alcaldia que literalment es:
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Es sotmès a votació i s’aprova la ratificació de l’acord de junta de
govern de data 16 de desembre de 2016 .

«Considerant l'interés que suposa per al Municipi l'aprovació de
l'Ordenança
municipal reguladora de BANC DE DE TERRES
MUNICIPAL DE FAVARA.
Vist l'informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de la referida
Ordenança.
Vista l’Ordenança municipal reguladora de BANC DE DE TERRES,
sol·licitat per Providència d'Alcaldia i rebut el seu text en aquest
Ajuntament.
Aquesta alcaldia, proposa al l Ple de l'Ajuntament, 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,
ACORDAR
PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora
de BANC DE DE TERRES, en els termes en què figura en
l'expedient administratiu i amb la redacció annexada a aquesta
proposta.

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

Sotmés a votació la proposta d’alcaldia es aprovada per majoria
absoluta dels regidors presentes amb el vot a favor dels quatre
regidors del Grup Municipal Compromís i tres regidores del Grup
Municipal Socialista i amb l’abstenció dels quatre regidors del Grup
Municipal Popular.
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SEGON. Sotmetre la dita Ordenança 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.

PUNT CINQUÈ.
APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L'ORDENANÇA RELATIVA AL USOS I
COSTUMS DEL MEDI RURAL DE FAVARA.
Alcaldia comenta que aquesta ordenança es va retirar a l’últim plenari i dona
la paraula al Portaveu del Grup Municipal Popular.
El regidor PEDRO JUAN VICTORIA comenta que s’ha mirat la proposta i que el
pel que pertany rec per goteig s’ha de presentar un projecte independentment
de la grandària, a mes que els camins rurals que no estiguen a l’inventari de
bens de l’ajuntament o en el cadastre es considerarà un camí privat que podrà
tancar-se, i argumenta que al partit popular li agradaria comptar amb més
informació de tots els camins que tenim nosaltres.
El regidor JUAN SERRA pregunta si s’ha mirat al cadastre el camins de primer
ordre que nos estiguen inventariats. ISABEL BORRÀS comenta que aquesta es
una ordenança reguladora encara que tinga millores a fer, en el tema dels
camins s’han de regular perquè no està correcte. Comenta que l’haguera
agradat que s’haguera fet algun aportació durant este temps ja que en el
plenari anterior aquest punt de l’ordre del dia es va retirar perquè el grup
popular va demanar-ho per fer aportacions i ara quin treball s’ha fet. Es una
ordenança molt amplia, regula moltes coses que fins ara no s’havien regulat i
creguem que l’ajuntament s’ha de ficar de mediador de problemes.
El regidor RAFAEL GISBERT comenta que es una aprovació inicial i tots sabem
que les ordenances son vives.

ALCALDIA li contesta a PEDRO JUAN VICTORIA dient que fins ara s’han asfaltat
camins que no eren municipals i no s’han preocupat de vorer com estan els
camins, i no sols a l’ordenança es regula el tema de camins, sinó temes de
cremes, de mollons, etc. El sentit de l’ordenança no es per donar problemes
als llauradors, si no per a evitar este tipus de conflictes de veïns, per concretar
on es fiquen les valles.
El regidor JUAN SERRA comenta que recordar que el tècnic municipal li va
informa de l’existència d’una ordenança al respecte.
El regidor PEDRO JUAN VICTORIA indica que ell no ha asfaltat ningun camí que
no estiga ja asfaltat.
Alcaldia dona pas a la votació de la proposta d’alcaldia:
<<Considerant necessari i oportú establir i ordenar el usos i
costums dins de l’àmbit rural en el terme municipal de Favara per
tal d’adequar al marc econòmic i social actual.
Vist el text de l'ordenança reguladora sobre els <<USOS I
COSTUMS DEL MEDI RURAL AL TERME DE FAVARA>> proposada
per la Regidoria.
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El regidor JUAN SERRA comenta que antes de fer l’ordenança s’hauria d’haver
comprovar els camins en el cadastre
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Vist que amb data onze de gener de 2017, va finalitzar el
termini de presentació de sol·licituds, i que s'han presentat les
següents dintre de termini:
1. — Núm. de registre d' entrada: 3368/2016 de data 21/12/2016.
Nom i cognoms:
20816607C.

MARIA

ANTONIA

BIXQUERT

GALÁN

DNI

2. — Núm. de registre d' entrada:3404/2016 de data 27/12/2016.
Nom i cognoms: JOSEP JOAQUIM BIXQUERT VAL DNI 20013014R.
3. — Núm. de registre d' entrada: 8/2017 de data 02/01/2017.
Nom i cognoms:
52732439V.

TERESA

ESPERANZA

ARAGÓ

GRAU

DNI

4. — Núm. de registre d' entrada: 32/2017 de data 05/01/2017.
Nom i cognoms: JOSÉ ANDRES GALÁN MULET DNI 20785007E.
5. — Núm. de registre d' entrada: 63/2017 de data 10/01/2017.
Nom i cognoms: SANDRA ISABEL NÚÑEZ SIMA DNI 20988590D.
6. — Núm. de registre d' entrada: 77/2017 de data 10/01/2017.
Nom i cognoms: VERA CRUZ CABALLERO CAMARENA DNI
20024900L.
7. — Núm. de registre d' entrada: 106/2017 de data 11/01/2017.
Nom i cognoms: AMALIA MORATÓ ARAGÓ DNI 20805984T.
8. — Núm. de registre d' entrada: 108/2017 de data 11/01/2016.

Vist l' informe de Secretaria, de conformitat amb els articles 22.2
p) de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, de Bases del Règim Local, així
com amb l' article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau, aquesta alcaldia proposa al Ple el següent
ACORD
PRIMER. Elegir de entre les sol·licituds presentades a Jutge de Pau
titular i a Jutge de Pau substitut.
SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutjat Degà, que ho
elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica
6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.>>
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Nom i cognoms: MARIA DOLORES SOLANES MIÑANA DNI
20820066Y.

Alcaldia proposa als regidors presents fer la votació amb caràcter de “secreta”
i es dona pas a la votació per l’elecció de TITULAR DE JUTGE DE PAU, amb
el resultat següent:
MARIA ANTONIA BIXQUERT GALÁN

8 vots

JOSEP JOAQUIM BIXQUERT VAL
TERESA ESPERANZA ARAGÓ GRAU
JOSÉ ANDRES GALÁN MULET

1 vot

SANDRA ISABEL NÚÑEZ SIMA
VERA CRUZ CABALLERO CAMARENA

1 vot

AMALIA MORATÓ ARAGÓ

1vot)

MARIA DOLORES SOLANES MIÑANA

A continuació es dona pas a la votació per l’elecció del SUBSTITUT DE JUTGE
DE PAU, amb el resultat següent:

MARIA ANTONIA BIXQUERT GALÁN
JOSEP JOAQUIM BIXQUERT VAL

4 vots

TERESA ESPERANZA ARAGÓ GRAU
JOSÉ ANDRES GALÁN MULET

1 vot

VERA CRUZ CABALLERO CAMARENA

5 vots

AMALIA MORATÓ ARAGÓ

1 vot

MARIA DOLORES SOLANES MIÑANA

Sotmès a votació s’aprova amb el nombre de huit (8) vots a favor
com TITULAR JUTGE DE PAU a Dª MARIA ANTONIA BIXQUERT GALÁN i
amb cinc (5) vots a favor com SUBSTITUT DEL JUTGE DE PAU a Dª.
VERA CRUZ CABALLERO CAMARENA.

SETÈ PUNT.
MOCIÓ DE PETICIÓ D’AJUDES AL SECTOR AGROPECUARI VALENCIÀ
PROMOGUDA PER L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AGRICULTORS (AVA).
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SANDRA ISABEL NÚÑEZ SIMA

L’ALCALDIA dona la paraula a ISABEL BORRÀS que explica que es va traslladar
a la Conselleria el detall de llaurador afectats per les pluges del 2016, amb la
petició al Ministeri d’ajudes especifiques i demes.

“El sector agropecuario valenciano ha sufrido daños muy graves como
consecuencia de las lluvias torrenciales registradas en diciembre. Según las
primeras valoraciones realizadas a pie de campo por parte de la Conselleria
de Agricultura, las pérdidas ocasionadas en la agricultura y la ganadería de la
Comunitat Valenciana debido a ese temporal asciende a un total de 205
millones de euros.
Los cítricos representan el capítulo agrario más perjudicado por los
efectos de la peor gota fría de los últimos tiempos. El 40% de la producción de
mandarinas de media estación que aún no había sido recolectada se dio por
perdida en su práctica totalidad, puesto que el exceso persistente de
humedad agravó el impacto de fisiopatías como el ‘pixat’ o el aguado. Así
mismo, las rachas de viento tiraron muchos frutos al suelo. En cuanto a las
naranjas, se aprecian daños de consideración principalmente en las navelinas
que todavía no habían sido recogidas del árbol –alrededor de 30% de la
producción-, así como en las variedades más tardías cuya recolección apenas
se habían iniciado.
El caqui es otro cultivo especialmente perjudicado por el temporal. La
tercera parte de cosecha todavía estaba pendiente de recogerse cuando
empezaron las lluvias y de ese aforo alrededor del 15% no ha podido ser
comercializado debido a los perjuicios sufridos. Hay que tener en cuenta
además que los productores habían asumido importantes sobrecostes a la

Otros productos afectados, en mayor o menor medida, por las lluvias
torrenciales son la uva de mesa, el olivar i las hortalizas de invierno. Por su
parte, en el sector ganadero se constata que las precipitaciones y el viento
han causado inundaciones y destrozos apreciables en un gran número de
explotaciones de porcino, apicultura y avicultura.
Finalmente,
ininterrumpidamente

la

enorme

durante

4

cantidad
días

se

ha

de

agua

cebado

descargada

también

en

las

infraestructuras agrarias: bancales, caminos rurales, invernaderos, pozos e
instalaciones de riego, así como el propio arbolado que en los campos más
hondos incluso ha muerto debido a la asfixia radicular.
Tampoco podemos olvidar, dentro del marco de las inclemencias
climáticas, los devastadores efectos causados anteriormente por la sequía i el
10
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hora de retrasar la maduración de estas frutas finalmente perdidas.

granizo. En primer lugar, la falta de precipitaciones en el territorio valenciano
–el último año hidrológico es el segundo más seco en medio siglo con un
déficit de lluvias un 40% superior a la media- ha obligado a los agricultores a
asumir más costes ante la necesidad de realizar adicionales riegos y
tratamientos contra las plagas, además de sufrir problemas de calibre que
han repercutido en los precios. Las producciones de secano han sido las que
se han llevado la peor parte con importantes mermas de cosecha: olivar,
viñedo, cereales, almendra, algarroba, etc. Los ganaderos, por su parte,
también se han visto forzados a hacer frente a una paulatina desaparición de
los pastos y en la necesidad de incrementar, en el caso del ganado ovino y
caprino, los gastos en piensos para poder alimentar debidamente a los
animales. En concreto para el sector apícola, la sequía ha contribuido a
diezmal un 20% la población de abejas.
En último lugar, las distintas tormentas de pedrisco han asolado más
de 4.000 hectáreas de superficie agraria en puntos determinados de las
comarcas de La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Safor, la plana de
Utiel-Requena. Teniendo en cuenta la gota frías, la sequía y el granizo, la cifra
total acumulada de pérdidas a lo largo del año 2016 se aproxima a los 300
millones de euros.
Evidentemente, todas estas adversidades climáticas y sus negativas
consecuencias suponen un durísimo golpe para la renta de los profesionales
del sector que habría que mitigar de algún modo puesto que se encuentran en
una situación ya de por sí muy complicada, tal como demuestran el abandono
en la Comunitat Valenciana 3.429 hectáreas de cítricos y 1.785 de viñedo.
Entendemos que es una responsabilidad compartida por todos favorecer la
cuesta en marcha de todos aquellos instrumentos que contribuya al
mantenimiento de una actividad que, sin duda, constituye la pérdida angular
sobre la que se sustenta la economía y la realidad sociocultural de todos
nuestros pueblos.
Por todo ello, solicitamos a los miembros del pleno del ayuntamiento
que aprueben la siguiente moción y que den traslado a las peticiones
contenidas en la misma a los Ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura,
así como a la Conselleria de Agricultura en aquellos asuntos que son de su
competencia directa:
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permanente de tierras de cultivo: sólo en el último año dejaron de cultivarse

1.

Aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF correspondiente a 2016
a todos aquellos agricultores y ganaderos que se han visto afectados bien por
los elevados sobrecostes que han tenido que soportar en riegos adicionales,
bien por las circunstancias negativas derivadas del clima durante 2016.

2.

Exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Rústico para todos aquellos
agricultores y ganaderos que hayan sido víctimas de las circunstancias
apuntadas.

3.

Reclamar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural la puesta en marcha de créditos bonificados para todos los agricultores
y ganaderos afectados.

4.

Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural ayudas específicas por hectárea para las parcelas que hayan perdido
más del 30% de su producción, así como subvenciones para la reposición del
arbolado muerto por asfixia radicular.
Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural la puesta en marcha de un plan para la modernización del regadío que
contribuya a paliar el déficit hídrico estructural que padece la Comunitat
Valenciana.
Agradeciendo de antemano su sensibilidad y colaboración, quedamos a
la entera disposición de sus señorías para aclarar cualquier asunto que
estimen oportuno. Reciban un cordial saludo.>>

Sotmès a votació s’aprova la moció relativa a la “petició d’ajudes all
sector agropecuari “ per UNANIMITAT dels regidors presents.
VUITÈ PUNT.
MOCIÓ SOBRE EL PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS I LA RECUPERACIÓ DEL
XÚQUER PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE I
COMPROMÍS.

L’ Alcaldessa li dona la paraula al regidor RAFAEL GISBERT qui explica el
sentint i motiu de la proposta de moció donant lectura als acords a adoptar:
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5.

<< MOCIÓ SOBRE EL PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS I LA
RECUPERACIÓ DEL XÚQUER
Que presenta RAFAEL GISBERT ARAGÓ, portaveu del grup PSOE,
amb DNI 52730682P i ORO AZORÍN CANET, portaveu del grup COMPROMÍS,
amb DNI 20804884L mitjançant el present escrit, i fent ús de les
atribucions que els confereix 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, eleven al Ple de la Corporació per al seu debat i la seua
aprovació, si s'escau, la MOCIÓ següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1. Durant el passat mes de desembre les intenses pluges caigudes durant 4
dies a la conca baixa del riu Xúquer van originar una crescuda important dels
principals rius -Albaida, Sellent, Magre i Xúquer-, que desbordaren en alguns
punts de la Ribera Alta i que estigueren prop de produir inundacions en zones
urbanes dels nostres pobles i ciutats.

Així mateix, hem de denunciar la situació de paralització dels treballs
vinculats al Pla Global front Inundacions a la Ribera del Xúquer
–anomenat col·loquialment Pla d’Avingudes- que començà a elaborar-se en
la dècada de 1990, va donar lloc a una primera proposta d’actuacions en l’any
2000 que es continuà treballant fins 2011. Actualment, 34 anys després de la
fatal "pantanada" que van patir els pobles de la Ribera Alta i la Ribera Baixa,
com a conseqüència d’una gran avinguda en la conca baixa del Xúquer
agreujada pel trencament de l’embassament de Tous, les persones que vivim
en estes comarques continuem en la mateixa situació d’indefensió davant el
risc d’inundacions, per la manca de mesures de gestió d’aquest risc per part
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
2. En 2008 es va elaborar el Pla de Recuperació del Xúquer, mitjançant en
un ampli procés de participació ciutadana, el qual contemplava, entre altres
aspectes, la Protecció front a Inundacions. Una de les conclusions d’aquest Pla
de Recuperació del Xúquer va ser la incorporació de les consideracions i
criteris acordats en el marc de participació d’aquest Pla en el
desenvolupament de les actuacions contingudes en el Pla d’Avingudes.
El Pla de Recuperació del Xúquer concloïa que la normativa i directives
europees aprovades en els últims anys –en particular, la Directiva 2007/60/CE
relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació- oferien l'especial
oportunitat de coordinar l’objectiu de recuperació dels ecosistemes fluvials,
els seus valors ecològics, socials i paisatgístics, amb l’objectiu de prevenir el
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Afortunadament la tragèdia no arribà a produir-se i encara que els llits dels
rius foren capaços de desguassar aquesta avinguda extraordinària. Es va
posar de manifest, però, la necessitat de realitzar actuacions per prevenir els
riscos d’inundació que, com a conseqüència del canvi climàtic, s’anuncien
cada vegada més freqüents.

risc d’inundacions en les comarques de la Ribera Alta i Ribera Baixa del
Xúquer. En aquest sentit, el Pla de Recuperació del Xúquer considerà que tots
dos interessos –la recuperació dels ecosistemes fluvials i la prevenció dels
riscos d’inundació- han de ser tractats al mateix nivell, de forma conjunta i
des del principi, en la fase de planejament i disseny de les actuacions
proposades.
D'aquesta manera, el Pla d’Avingudes incorporaria línies d'actuació
elaborades per les Comissions de treball del Pla de Recuperació del Xúquer
vinculades a la restauració d'ecosistemes de ribera i a la revaloració
sociocultural dels paisatges de l'aigua, que col·laboraven, al mateix temps, a
reduir els riscos d’inundacions, les quals varen ser considerades com a
actuacions clau per les entitats, organitzacions i institucions que formaven
part d’aquestes Comissions.
Amb aquests precedents es va constituir el 20 de maig de 2010 una Mesa de
Participació vinculada al Pla d’avingudes, constituïda per representants
de les tres administracions -estatal, autonòmica i local-, grups ecologistes,
sindicats, organitzacions agràries, regants i entitats ciutadanes.
La constitució d'aquesta mesa de participació es justificava perquè "les
implicacions que aquest tipus d'actuacions té sobre el territori, el paisatge
que ho envolta, els ecosistemes de ribera i lacustres, el patrimoni natural i
cultural associat a l'aigua, les estructures agràries o els valors d'ús per al
ciutadà són evidents, pel què creiem que les solucions que s'adopten han
d'escometre's comptant amb l'opinió i els punts de vista que poden aportar
les administracions, els ciutadans, les entitats i grups afectats, així com els
especialistes en la matèria."

Així mateix, l’actuació prevista dins del Pla d’Avingudes, en la Mota d’Albalat,
anomenada "Projecte de Mota de Defensa contra inundacions a Albalat de la
Ribera, integració paisatgística i adequació ambiental de la marge esquerra
del riu Xúquer", que contava amb cofinançament europeu (Fons FEDER) va
ser licitada en novembre de 2011 però en agost de 2012 la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer renuncià a la seua adjudicació, segons digueren “per
raons d'interès públic". Cal remarcar que aquesta actuació materialitzava el
nou enfocament de la prevenció del risc d’inundacions que combina la
protecció front les inundacions amb la recuperació de l’espai fluvial, d’acord
amb la filosofia de la Directiva Europea sobre Inundacions i els recents
desenvolupaments tècnics d’infraestructura verda.
Transcorreguts més de 5 anys des de la darrera reunió de la Mesa de
Participació vinculada al Pla Global front a Inundacions, no s’han tornat a tenir
notícies de dites sessions ni del desenvolupament del Pla d’Avingudes,
malgrat les repetides promeses efectuades per la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer de reprendre el procés. D’acord amb el contingut del Pla de Gestió
de Risc d’Inundacions de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer en vigor des
de gener de 2016, els treballs del Pla d’Avingudes es troben paralitzats, ja que
no s’especifiquen les mesures que s’implementaran ni les actuacions que
s’han portat a terme en els darrers 5 anys relatives al Pla d’Avingudes.
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La Mesa de Participació es va reunir en 4 ocasions entre 2010 i 2011, incloent
una sessió celebrada amb diversos experts. La darrera reunió es va celebrar
el 14 de desembre de 2011 i restaven pendents i programades diverses
sessions sobre qüestions importants relacionades amb els continguts del Pla
d’Avingudes.

Òbviament, tot això suposa una greu irresponsabilitat, puix implica posar en
risc les persones i els bens materials de les zones afectades que en qualsevol
moment poden sofrir noves avingudes amb danys greus i, pot ser,
irreparables.

De la mateixa manera, i per a tindre una informació precisa sobre l’evolució
dels cabals i les avingudes, caldria millorar algunes estacions d’aforaments,
especialment els corresponents al riu Albaida –Montaverner i Manuel- i al riu
Magre -Guadassuar-, per poder fer mesuraments fiables durant episodis de
grans avingudes.
4. Una altra qüestió que resulta inconcebible és que l’embassament de Bellús,
construït en 1995 amb una capacitat d’emmagatzemament de 69 hm 3, no
puga contenir més de 29 hm3 -el 42% de la seua capacitat construïda-, segons
s’estableix en les Normes d’Explotació “restringides” de l’Embassament de
Bellús, perquè no s’han efectuat les obres d’adequació d’infraestructures de
transport necessàries, declarades d’interès general. No s’entén que 22 anys
després de la posada en funcionament de l’embassament de Bellús, no
s’hagen completat les infraestructures complementàries a la pròpia pressa
per garantir el compliment de l’objectiu d’aquest embassament: laminar
avingudes amb una capacitat de 69 hm 3 per prevenir inundacions en pobles i
ciutats aigües avall així com per incrementar el temps disponibles de reacció
davant inundacions millorant la protecció de les persones. Aquest és un
exemple més de malbaratat diners públics construint una presa amb més del
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3. Igualment hem de denunciar que les dades d’aforament en rius de la xarxa
de mesurament del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer no és accessible en temps real per al
públic des de fa 5 anys. Des de 2006 fins aleshores, el Ministeri de Medi
Ambient va incloure dins la seua web un servei d’accés online a les dades en
temps real de totes les estacions d’aforament incloses en el SAIH de totes les
Confederacions Hidrogràfiques. Com a conseqüència de les retallades
pressupostàries portades a terme durant els últims 5 anys, aquest servei
d’informació pública directa es va suprimir de la web del Ministeri, i la decisió
de quina informació subministrar en temps real es va deixar a discreció de
cada Confederació Hidrogràfica. En el cas de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer, són manifestament insuficients les estacions d’aforament en riu amb
dades en temps real accessibles a través de la seua web. En particular, la web
de la Confederació no facilita informació pública en temps real de distints
punts d’aforament dels nostres rius que són fonamentals per poder realitzar
un seguiment del cabal dels nostres rius, especialment importants durant
episodis d’avingudes. Pel que fa al tram baix del riu Xúquer només es pot
accedir a les dades en temps real de dos estacions d’aforament: a l’eixida de
l’embassament de Tous i en Huerto Mulet, abans d’Albalat de la Ribera. Les
dades de les estacions d’aforament de l’assut d’Antella, la de Sueca o la de
Cullera no són públiques i accessibles en temps real. Respecte al riu Albaida
només es fan públiques les dades de l’estació de Montaverner, abans de
l’embassament de Bellús, no existint informació de Manuel (aigües avall de dit
embassament i de la confluència del riu Canyoles amb l’Albaida). Igual podem
parlar del riu Magre, respecte a l’estació de Guadassuar, o del riu Sellent,
respecte a l’estació d’aforament de Sellent, les quals no estan incorporades al
visor de dades en temps real online del SAIH de la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer, única disponible desprès que el Ministeri d’Agricultura, Pesca,
Alimentació i Medi Ambient, eliminara aquest servei d’accés a dades en temps
real de totes les estacions d’aforament del SAIH de la Demarcació
Hidrogràfica del Xúquer en 2011.

doble de la capacitat de la que s’està utilitzant i posant en perill la seguretat
de les persones que hauria de protegir.

















Exigir al Govern espanyol i, en particular, a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, a reprendre els treballs de la Mesa de
Participació del Xúquer paralitzats des de 2011 per tal d’avançar en
l’objectiu de fer compatible la prevenció eficaç del risc d’inundacions
amb la recuperació ecològica, social i paisatgística del Baix Xúquer.
Concretament, aquest procés de participació que incloïa totes les parts
interessades respecte al Pla Global front Avingudes del Baix Xúquer,
haurà de portar a terme les sessions de treball pendents des de 2011 i
finalitzar així els projectes d’actuacions pendents del Pla el més aviat
possible.
Instar al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes a
donar suport al procés de participació pública encetat al 2010 per la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer així com a l'objectiu, d'acord
amb la normativa i directives vigents, expressat en el Pla de
Recuperació del Xúquer, de fer compatible la prevenció front
avingudes amb la recuperació fluvial de la part baixa del riu Xúquer.
Instar al Govern de la Generalitat i a les Corts Valencianes a instar, al
seu torn, al Govern espanyol reprendre els treballs de la Mesa de
Participació del Xúquer encetats al 2010 per la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer amb l'objectiu, d'acord amb la normativa i
directives vigents, expressat en el Pla de Recuperació del Xúquer, de
fer compatible la prevenció front avingudes amb la recuperació fluvial
de la part baixa del riu Xúquer.
Instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a incorporar en el seu
visor online de les dades en temps reals del SAIH totes les estacions
d’aforaments dels rius incloses en dita xarxa de mesurament. En
particular, i amb caràcter prioritari, les estacions d’aforament d’Antella,
Sueca, Cullera, Manuel, Guadassuar i Sellent.
Instar al Govern espanyol i, en particular, a
la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer a portar a terme les inversions i actuacions
necessàries per tal d’adaptar les estacions d’aforament automàtic de
manera que permetran mesurar els cabals produïts per episodis
avingudes i poder comptar així amb una informació més precisa i fiable
sobre la evolució d’aquest fenomen en temp reals.
Exigir al Govern espanyol que realitze d’immediat les obres
necessàries per tal de garantir que la capacitat d’emmagatzemament
real de l’embassament de Bellús siga de 69 hm 3, tal com va ser
dissenyat, en lloc dels 29 hm 3 que fixen les normes d’explotació
vigents d’aquest embassament.
Instar al Govern espanyol a disposar en els pròxims Pressuposts
Generals de l’Estat les partides necessàries per la posada en marxa de
les actuacions previstes en el Pla Global front Avingudes del Baix
Xúquer.
Notificar aquest acord a la presidència dels Governs espanyol i
autonòmic, a la presidència i grups parlamentaris de les Corts
Valencianes, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i als
ajuntaments de la Ribera del Xúquer. >>
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Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament de Favara
l’adopció dels següents acords:

El regidor PEDRO JUAN VICTORIA sol·licita la substitució del terme al
ajuntaments de la Ribera del Xúquer per “ajuntaments de la Ribera Alta i
ajuntaments de la Ribera Baixa”.
El regidor JUAN SERRA comenta que la pretensió dels ajuntaments de la Ribera
Alta es unificar.

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

NOVÉ PUNT
INFORMACIÓ D’ALCALDIA

L’Alcaldessa dona compte als membres de la sessió que els tècnics de
l’ajuntament han finalitzat el seu contracte al mes de desembre i que com a
tècnic industrial tenim a Antonio Cerdà, com Arquitecte Municipal tenim a
Pepe Sala i estem pendent de seleccionar un ambientòleg donat el nombre de
subvencions de medi ambient, en lloc d’un enginyer agrònom.
Es dona compte que comptem amb tres persones subvencionades per Salari
Jove durant sis mesos de duració i a l’Empcor tres persones per una duració
de sis mesos. Respecte del a Borsa Social comenta que s’han apuntat 42
persones.

DESÉ PUNT.
ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 91.4
DEL ROF.

El portaveu del grup municipal Popular proposa la inclusió d’una moció.
L’Alcaldessa demana al portaveu que justifique la urgència que justifique la
seua inclusió com a punt d’ordre del dia i per donar pas a la seua votació
El regidor PEDRO JUAN VICTORIA comenta que el partit popular ha eixit en
premsa i que el partit popular vol començar a treballar ja, es vol col·laborar
des del ple, com a òrgan mes democràtic que ni ha, demanant la dissolució de
la junta de govern i perquè tots els acords adoptats en la junta de govern
siguen anul·lats i debatuts al ple.
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Es dona compte que a partir d’ara la regidoria de Gent Gran es la regidora
MARIA JOSÉ MALONDA perquè el regidor RAFA GIBERT per qüestions personals
ha dimitit.

L’Alcaldessa insisteix en la necessitat de justificar la urgència donat la
importància de la proposta de moció explicada.
Secretaria informa de la necessitat de votar la urgència abans d’incloure el
punt a l’ordre del dia segons l’article 91.4 del ROF.

Es dona pas a la votació de la urgència de la moció plantejada i no es
aprovada amb quatre vots a favor dels regidors del Grup Popular i el
vot en contra dels quatre regidors del Grup Compromís i tres vots a
favor dels regidors del Grup Socialista.

ONZE PUNT.
PRECS I PREGUNTES



El regidor PEDRO JUAN VICTORIA pregunta si les bases de monitor de
temps lliure estan publicades a la web donat que s’ha fet un ban.
L’Alcaldessa aclara que el ban d’alcaldia es va fer per fer un curs de
monitor de temps lliure, i la borsa encara no està, eixirà a febrer o
març.



El regidor PEDRO JUAN VICTORIA pregunta si hi ha una ADL a
l’ajuntament del Consorci. Alcaldia li confirma que efectivament hi ha
una ADL i li paga el 100% el Consorci mitjançant una subvenció, de
moment a lo millor l’ajuntament farà una aportació però encara no
sabem l’import.



El regidor PEDRO JUAN VICTORIA pregunta si la parada d’autobús de
l’avinguda Verge del Castell s’ha fet per a gent privada. La regidora
ISABEL BORRÀS contesta dient que hi ha petició de la parada i per altra
part s’ha demanat un canvi de la parada d’autobús i esta demanat
aquest canvi a carreters, i que s’ha fet la parada per tota la gent que
la utilitze, per el xiquets del Brithis, de la Ford i dels veïns del poble
perquè no es queden baix de l’arbre i a Ca Vicent.



El regidor PEDRO JUAN VICTORIA el divendres van anular les classes i el
ban es va fer a les 8:50 hores i segur que el dia d’antes tindríeu una
comunicació formal de la Generalitat Valenciana i que era competència
de cada ajuntament suspendre les classes o no. Aquestes decisions es
prenen en mes temps. RAFAEL GISBERT contesta que a Sueca es varen
suspendre les Classes, també a Cullera, i s’acordà suspendre les
classes donat que l’autobús també havia de desplaçar-se a Cullera.
L’Alcaldessa comenta es prengué la decisió a última hora esperant que
millorara el temps el que passa es que es imprevisible.
18
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L'Alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:



El regidor PEDRO JUAN VICTORIA demana el deute de la Generalitat
Valenciana amb l’ajuntament de Favara.
La Secretaria confirma que hi ha un certificat amb el detall del deute
amb l’ajuntament i Alcaldia indica que li enviarà a sa casa.



El regidor PEDRO JUAN VICTORIA demana informació sobre l’estat de la
protecció del paratge natural de Favara. Li contesta RAFAEL GISBERT
dient que es va acordar en junta iniciar els tràmits i s’ha encomanat a
Pepe Sala diverses gestions. Comenta que tal volta ha sigut un error el
de no informar als propietaris però els tècnic de la conselleria
aconsellen de que s’incloga aquest paratge natural. Ací tenim una
muntanya que es una meravella. També el treball que estan fent els
senglars obrint sendes noves.



JUAN SERRA una volta que estes dintre del Paratge natural oblidat. Hi
ha que tindre molt de cuidat amb el tema d’obrir sendes noves però tu
no pots entrar en una propietat privada. No post entrar en un lloc i
obrir sendes, i s’ha de respectar unes mides de les sendes que ja
estan. Les veredes estan marcades. Quan estiguen obrin les sendes
cuidado que no aparega el Seprona i no se haja demanat permís



Alcaldia exposa que a la sessió plenària anterior es va demanar per
JUAN SERRA el detall de dietes, i execució de les aplicacions
pressupostàries relatives a sessions plenàries, despeses de
desplaçaments, etc. Alcaldia dona trasllat del detall al portaveu del
grup Popular, i als seus regidors i explica :

o En locomoció durant un any s’ha cobrat per alcaldia un import

o

Cost de Pedro Juan Victoria y Juan Serra durant l’any 2014:
47.000 euros.

o

Cost de set regidors 33.000 euros, inclòs el 500 euros de
locomoció. Nosaltres hem costat 14.000 eros menys.



Alcaldia comenta que PEDRO JUAN tenia una tarjeta i dona lectura del
detall de despeses fetes a càrrec de la tarjeta per l’any 2012 (800
euros) , 2013 (1.700 euros), 2014 i 2015. Trobar-me aquesta sorpresa
quant busque la justificació m’asusta i me fique les mans al cap, quant
jo em pague el cotxe, els dinars, l’aparcament...Sense justificar
factures, que això es lo mes greu, t’has gastat en restaurants ben
luxosos que encara no son ni de Favara.



PEDRO JUAN VICTORIA contesta que ell tenia 1.000 euros per gastos
de representació fiscalitzats, el que passa es que claus de l’ajuntament
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de 441 euros i ISABEL BORRÀS ha cobrat 80 euros. La resta de
regidors no ha passat ni dietes ni locomoció.

te tot el poble i les coses desapareixen en molta facilitat. Comente que
ell la tarjeta la va heretar i la majoria de dinars eren quant
l’ajuntament acabava i es pagava i convidàvem als treballadors. Jo
sempre tenia gust d’invitar als treballadors. Nosaltres lo que cobràvem
era dedicació exclusiva a l’ajuntament i tu no perds cap pesseta. La
tarjeta ha estat tota la vida. Quant s’acabe l’auditoria farem un ple
extraordinari i urgent i vorem el que deixaren nosaltres i quant
entraren nosaltres.


Alcaldia comenta que li agarra vergonya de no haver aportat cap
factura.



PEDRO JUAN VICTORIA explica que el partit popular demanarà un pleno
extraordinari perquè la llei ho permet i parlarem. I jo no tinc ninguna
orden de reparo per la secretaria.

I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 20:30 hores del dia 23 de
gener de 2017, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretària
estenc esta acta.
Vist i plau
L'Alcaldessa
La Secretària
Lourdes Navarro Collado
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Oro Azorín Canet

