
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE 
FAVARA PLE  DE  DATA 19 DE JUNY DE DOS MIL DESSET

                       

Dia : 19 de juny de 2017           
Hora 20:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Extraordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)

Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)

Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana  (PP)
Juan Bautista Serra Galan (PP)
Trinidad Sala Almiñana (PP)
Salvador Cebolla Pelegri (PP)

Secretària Interventora Lourdes Navarro Collado

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

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



PRIMER.  APROVACIÓ,  SI  S'ESCAU,  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DE 
CRÈDIT  EXTRAORDINARI  I  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT  FINANÇAT  AMB  EL 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

SEGON. PRECS I PREGUNTES.
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PRIMER PUNT.
APROVACIÓ,  SI  S'ESCAU,  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DE  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

Per l’Alcaldessa, ORO AZORÍN, es dona lectura literal a la proposta d’acord 
d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits inclosa al punt de 
l’ordre del dia, següent:

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

“Modificación de créditos en el Presupuesto General de 2017 
mediante concesión de créditos extraordinarios y suplementos de 

créditos”.

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

RESULTANDO: Que atendiendo a la especificidad de los gastos 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  y  suplementos  de  
créditos objeto del presente expediente se financian con cargo al Remanente  
de tesorería para gastos generales, medio previsto en el artículo 36.1.a) 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  y  suplementos  de  créditos  que,  por  importe  de  438.272,-  
euros, se relacionan en anexo a la presente propuesta. 

SEGUNDO.-  Financiar  los créditos  extraordinarios  y suplementos de  
créditos con cargo al  Remanente de tesorería para gastos  generales de la  
liquidación presupuestaria de 2016.

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.

Per Alcaldia es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular perquè 
manifeste alguna observació o petició d’informació.

L’Alcaldessa, ORO AZORÍN, justifica als presents el motiu d’incloure este punt 
a  l’ordre  del  dia,  donat  les  condicions  econòmiques  de  la  corporació  i  en 
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relació al romanent de tresoreria i a la capacitat de finançament, i especifica 
el detall de les obres acometre a càrrec del romanent, següents:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
PARTIDA PRESUPUESTARIA

ECON. PROGRAMA DESCRIPCIÓN IMPORTE
60900 1531 PERGOLAS PLAÇA CAVALLETS 15.000,00

60902 1532
REPOSICIÓN FIRME Y PAVIMENTO AVDA. 
ANTONIO MOLINA 23.300,00

62301 161
INSTALACIONES CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA 70.000,00

62400 132 VEHÍCULO POLICÍA LOCAL 19.000,00
63300 165 ALUMBRADO PUBLICO 52.500,00

SUMAN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 179.800,00

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 
PARTIDA PRESUPUESTARIA

ECON. PROGRAMA DESCRIPCIÓN IMPORTE

15000 920
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD - 
ADMON.GRAL. 2.172,00

20200 337 ARRENDAMIENTO SALA MULTIUSOS 6.000,00
22700 920 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 25.000,00
62200 333 REFORMA CASA DE LA CULTURA 225.300,00

SUMAN SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 258.472,00
TOTAL 438.272,00

FINANCIACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

REMANENTE  TESORERÍA GASTOS GENERALES 438.272,00
TOTAL 438.272,00

El portaveu del grup municipal Popular, PEDRO JUAN VICTORIA, sol·licita a la 
Secretaria si es necessari votar la proposta conjunta inclosa com a punt de 
l’ordre del dia donat que no estan d’acord en totes les actuacions. Comenta 
que no estan d’acord en l’obra de la reforma de la casa de la cultura perquè 
l’import son 300.000 euros i perquè es disposa d’un solar en front de la casa 
de la cultura. 

L’Alcaldessa corregeix que no son 300.000 euros son 225.000 euros i no son 
quatre  parets,  i  no  hi  ha  que  oblidar  que  la  Casa  de  cultura  es  el  punt 
neurològic del  poble i  actualment  està de pena perquè no s’ha invertit  en 
trenta  anys  pràcticament  res  a  mes  no  compleix  la  normativa  en  banys, 
accessibilitat i no té llicencia d’activitat. 

El portaveu del grup municipal Popular, PEDRO JUAN VICTORIA, comenta que 
perquè es el punt neurològic del poble es va decidir vendre solars i comprar 
aquell de enfront de la Casa de la cultura.

L’alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  regidora  ISABEL  BORRÀS  per  donar 
explicacions tècniques. La regidora, ISABEL BORRÀS explica que el projecte 
val 440.00 euros que compren la totalitat de l’edifici. En la primera fase tenim 
els 225.000 euros mes els 50.000 euros del pressupost actual per deixar la 
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casa de la cultura en ús, per deixar-la en condicions mínimes per a un local de 
pública  concurrència,  en  boques  d’incendi  legals,  amb  els  banys  que  no 
compleixen l’aforo  i normativa actual encara que estan reformats, i respecte 
de la instal·lació elèctrica perquè siga un edifici eficient. Respecte al tema del 
solar en el pressupost de l’any passat hi havia una partida de  17.000 euros 
per la redacció del projecte de la Casa de les Diegues i el divendres aprovaren 
en junta de govern la realització de l’estudi geotècnic.

El portaveu del grup municipal Popular, PEDRO JUAN VICTORIA comenta que 
això de que no s’ha invertit mai no es veritat, sempre s’han anat fent coses, 
en temes de la llum, de banys...etc. Comenta que l’ajuntament té tants solars 
que perquè vol arrendar un local, tenint solars es pot agarrar un solar.

EL regidor RAFAEL GISBERT comenta si no creo el portaveu del grup popular 
que siga necessari fer la reforma i condicionar la Casa de la Cultura, on la 
instal·lació elèctrica es patètica, on les cadires no son decents. 

El portaveu del grup municipal Popular, PEDRO JUAN VICTORIA, si tens un bon 
local serà incompatible després fer sopars, berbenes i disco mòvils. 

El regidor, JUAN SERRA, comenta que des de el punt de vista personal l’equip 
de govern el veu d’aquesta manera,  però el que aneu a fer aneu a limitar-ho 
a un cert públic i no a tot el poble.  Aneu a llevar-li utilitat a la Casa de la  
cultura i per a la resta del poble a la gran majoria del poble. I se farà una casa 
de la cultura pensant en la banda de música, i en els quatre actes que se fan 
però restarà al poble de Favara la utilitat.

La regidora, ISABEL BORRÀS, els detalls de multimedia es un full equip i no 
mes en això hi  ha una partida de 50.000 euros, per això s’ha fet en fases 
perquè creiem que ara mateixa no seria precís.  

La Secretària confirma que s’ha de procedir a la votació del punt de l’ordre del 
dia, sense excloure alguna part o actuació detallada.

Alcaldia,  a  petició  de  PEDRO  JUAN  VICTORIA,  confirma  l’increment  de  la 
partida  pressupostària  dedicada  a  la  neteja  de  les  instal·lacions  i  edificis 
municipals  per  l’increment  de  les  hores  de  neteja  dedicades  a  les 
instal·lacions. El regidor PEDRO JUAN VICTORIA comenta que a l’última licitació 
del servei de neteja de les instal·lacions municipals el preu per hora del servei 
eixia per baix del preu de conveni, i li comenta a RAFAEL GISBERT, que siguent 
sindicalista hauria de vetlar per evitar que la licitació quede deserta.

L’Alcaldessa  dona  pas  a  la  votació  del  punt  de  l’ordre  del  dia  i  justifica 
l'absència de la regidora Maria Jose Malonda que per motius de treball no ha 
pogut assistir a la sessió.

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

favor de tres regidors del Grup Municipal Socialista i vot a favor des 

quatre  regidors  dels  grup  municipal  Compromís  i  amb  el  vot  en 

contra dels quatre regidors del Grup Municipal Popular.
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SEGON PUNT
PRECS I PREGUNTES.

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

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 20:27 hores del dia 19 de 
juny de 2017, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretària 
estenc esta acta.

       Vist i plau
      L'Alcaldessa

         La  Secretària

Oro Azorín Canet Lourdes Navarro Collado
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