Alcaldessa-Presidenta:
Regidors/es:

Ordinària
Primera
Assistents
Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)
Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)

Oro Azorín Canet ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 04/02/2019
HASH: 68d077ad674c67d1ffd0e0d0c64729af

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)
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’Alcaldessa es disculpa la no-assistència de la regidora Maria José Malonda
Pérez, per malaltia.

Pel portaveu del grup municipal Popular es disculpa la no-assistència del
regidors Salvador Cebolla Pelegrí per motius laborals i a continuació es declara oberta
la sessió i es procedeix a conèixer dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia i que són
els següents:

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

Sessió
Convocatòria

7 de gener de 2019
19:00 hores
Casa Consistorial de Favara
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Dia :
Hora
Lloc

ACTA DEL PLE

Lourdes Navarro Collado ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 04/02/2019
HASH: 0556423e2282a704e0ac5029d01392d7

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L'AJUNTAMENT DE FAVARA
DE DATA 7 DE GENER DE DOS MIL DÈNEU

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 1/10/2018 I
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 26/11/2018.

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.

SISÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA IMPLANTACIÓ DEL RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I
INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS.

SETÈ. MOCIÓ EN SUPORT DELS CITRICULTORS VALENCIANS, PRESENTADA PER RAFAEL
GISBERT ARAGÓ, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.

VUITÈ. MOCIÓ SOBRE LA TARONJA AFRICANA PRESENTADA PER ISABEL BORRÀS
PASTOR, REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT
TRIMESTRAL.

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL I PLA PER A LA CIUTADANIA EN IGUALTAT
D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES DEL MUNICIPI DE FAVARA 2018-2021.

DESÈ. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.

ONZÈ. PRECS I PREGUNTES.

ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019
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NOVÈ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

PRIMER PUNT. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE
1/10/2018 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 26/11/2018.

A petició d’alcaldia se sotmet a la consideració del Ple les actes de les sessions de
dates 1/10/2018 i 26/11/2018

El regidor Rafael Gisbert comenta no va en contra de la fedatària pública però insisteix
en que hi ha coses que s’obvien en relació a un debat i apel·la a que en les actes
consten a soles els acords i que s’agarre el vídeo del plenari i es redacte tal qual.

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

La Secretària comenta que les actes de sessions són objectives i imparcials i la
matisació de que no es reprodueix les intervencions no és oportuna. Afirma que
com fedatària pública s’intenta reproduir quasi literalment les intervencions de
cadascun dels REGIDORS/regidores. Es va començar a redactar actes amb
intervencions literals i entre cometes i es va canviar a l’opció de reproducció i
interpretació de les intervencions. No hi ha cap problema de revisar gravacions
i corregir errades de caràcter materials.

ACTA DEL PLE

El regidor Rafael Gisbert comenta l’observació de l’acta de la sessió de l’1 d’octubre al
punt nové i a la pagina 12 denúncia una errada en la votació i al·lega que el seu grup
va formular la seua d’abstenció. Comenta que en l’acta del 26/11/2018 que ell va dir al
punt primer, en el capítol de subvencions, a l’apartat de “subvencions de totes o
algunes es queden igual” i En els acords del punt del pressupost el vot del grup
municipal socialista es “en contra” i no a favor. En l’acta del 1/10/2018 comenta que
s’han obviat interversions produïdes durant el desenvolupament d’un punt de l’ordre
del dia. Si en les actes es vol que isca tot el que es debat s’agarra el vídeo i es fica tot
el que es diu.

Juan Serra proposa que encara que els plenaris estan en YouTube o en la web seria
interessant disposar de les actes en un pen perquè puga comprovar-se en qualsevol
moment posterior.

Alcaldia comenta que no té cap inconvenient en disposar les gravacions de sessions
plenàries i ficar-les a disposició del regidors en un USB i de cada acta

Es sotmès a votació les actes de les sessions plenàries i s’aprova per
unanimitat dels regidors/es les actes de les sessions de data 1/10/2018 i
26/10/2018.
SEGON PUNT. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.
ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019
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Pedro Juan Victoria comenta que es prou difícil redactar l’acta paraula per paraula i
costos i proposa que podrien tindre un pen a principi de legislatura on es graven tots
els plenaris.

Per Alcaldia es dona la paraula als portaveus dels Grups Municipals Popular i Socialista
perquè manifesten alguna observació o petició d’informació al respecte de les
resolucions.

El regidor Rafael Gisbert demana detalls la resolució d’alcaldia 373/2018 sobre
l'aprovació de llicència de tallar un garrofer. La regidora Isabel Borràs comenta que un
veí va demanar tallar un garrofer i es va donar trasllat al tècnic perquè informara i es
va concedir el tall.

El regidor Pedro Juan Victoria pregunta perquè es dona compte de resolucions
d’alcaldia de mig any. Secretaria informa que es dona compte de resolucions en
sessions de caràcter ordinari. Alcaldia informa que possiblement s'haurà duplicat.
Comenta que hi ha dos decrets 356/2018 sobre generació de crèdit de joventut i
pregunta si s’ha duplicat el programa de joventut. Secretaria comenta que 362/2018 i
356/2018 i que a la tabla de resolucions d’alcaldia apareixen totes les resolucions
d’alcaldia signades encara que alguna haja sigut anul·lada.
El regidor Pedro Juan Victoria pregunta si la resolució 457/2018 construcció
pèrgola II és una nova construcció i la Regidora Isabel Borràs confirma que es deu a la
construcció d’una nova pèrgola.

TERCER PUNT. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA

No havent cap resolució a ratificar es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.

QUART PUNT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL I PLA PER A LA CIUTADANIA EN
IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES DEL MUNICIPI DE FAVARA
2018-2021.
ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

Alcaldia informa que tota la informació que es sol·licita es dona instruccions i la
resolució per facilitar-la.
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El regidor Rafael Gisbert demana detalls la resolució d’alcaldia 472/2018 sobre
la petició de certificats d’acords plenaris de la sessió de data 1/10/2018 i el 11/12/2018
també es va demanar altra sol·licitud. La Secretària informa que es va autoritzar
l'accés al regidor de certificats d’acords plenaris de la sessió de data i que està
pendent de notificar-se i respecte a l’altra sol·licitud comenta que estarà pendent.

ACTA DEL PLE

El regidor Rafael Gisbert demana detalls de la resolució d’alcaldia 426/2018
“l’aplicació de productivitat a personal laboral”. La Secretària informa sobre una
modificació pressupostària per resolució d'alcaldia per cursar pagament de
gratificacions d’un tècnic per realització d’uns treballs que no podien retribuir-se
mitjançant les factures presentades i lligades als treballs per ser personal laboral.

Per Alcaldia explica la necessitat i finalitat de cursar esta proposta d’aprovació del I Pla
d’Igualtat amb la col·laboració de totes i cadascuna de les associacions municipals.
Comenta que el Pla recull la base del treball i les conclusions amb les activitats
consensuades a les comissions, amb una cronologia d’actuacions i accions a
emprendre al 2019. Amb aquest Pla el poble de Favara ja disposarà dels dos plans
d’Igualtat, el municipal i el de l’ajuntament i següents, i es dona lectura per la
Secretaria a la proposta literal:

<<PROPOSTA D’ALCALDIA
APROVACIÓ I PLA IGUALTAT MUNICIPAL

Donada la necessitat de aplicar polítiques d’igualtat obertes que faran realitat
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant l'adopció de mesures i
iniciatives.
És per això que aquesta alcaldia presenta, per al seu debat i aprovació pel Ple
de la corporació, la següent.
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el I Pla per la ciutadania en Igualtat d’oportunitats entre
homes i dones del Municipi de Favara 2018-2021.

ACTA DEL PLE

Considerant que un Pla d’Igualtat naix del compromís de l’ajuntament de
garantir la igualtat entre dones i homes en el seu municipi i que es fa precís la
implicació de les àrees en l’elaboració i desenvolupament del plan.

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

Vista la redacció i elaboració del I Pla per la ciutadania en Igualtat
d’oportunitats entre homes i dones del Municipi de Favara 2018-2021.

SEGON. Obrir un període d'informació pública per termini de trenta dies mitjançant
anunci publicat en el tauler d'anuncis i en la seu electrònica de l'Ajuntament i en el
estimen pertinents.
TERCER. Considerar elevats a definitius estos acords en el cas que no es presente cap
reclamació i/o al·legació pels interessats.

Es sotmès a votació i es aprovat per unanimitat dels regidors/es presents el
“I Pla per la ciutadania en Igualtat d’oportunitats entre homes i dones del
Municipi de Favara 2018-2021”.

CINQUÈ PUNT. DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES DEL PERÍODE MIG DE
PAGAMENT TRIMESTRAL.

ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019
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Butlletí Oficial de la Província a fi que els veïns puguen presentar les al·legacions que

La Secretaria Interventora comenta les dades relatives al període mig de pagament
del tercer trimestre de l’any, amb el el detall següent:
Ratio operacions pagades: 2.77. Ratio operacions pendents de pago: 245,07. Període
Mig de Pago Trimestral: 31,92.

Els regidors assistents a la sessió es donen per assabentats.

PUNT SISÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA IMPLANTACIÓ DEL RÈGIM DE
FISCALITZACIÓ E INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS.

ACORDANDO LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E
INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS Y LA SUSTITUCIÓN DE LA
FISCALIZACIÓN PREVIA DE DERECHOS E INGRESOS POR LA TOMA DE RAZÓN EN
CONTABILIDAD DE LOS ACTOS GENERADORES DE DERECHOS E INGRESOS EN LA
TESORERÍA
Vista la propuesta de la Alcaldía para acordar la fiscalización limitada previa de
requisitos básicos y la aprobación de la sustitución de la fiscalización previa de
derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y control financiero
posterior, si procede.
Visto el informe de Secretaría que obra en el expediente y visto que fue
emitido el informe de Intervención correspondiente, en relación con la aprobación de
la fiscalización limitada previa de requisitos básicos y la aprobación de la sustitución
de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en
contabilidad y control financiero posterior, si procede.

ACTA DEL PLE

“PROPUESTA

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

Per alcaldia es dona la paraula a la Secretaria perquè done lectura a la proposta
d’alcaldia literal:

De conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno la
adopción del siguiente

PRIMERO. ACORDAR LA IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN
INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS.

DE

FISCALIZACIÓN

E

El órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos establecidos en el
artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 13 del
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local.

Asimismo por considerarse, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión, los
extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento,
con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos,
en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán
comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende.

ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019
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ACUERDO:

En la actualidad los acuerdos del Consejo de Ministros recogidos en la Resolución de 2
de junio de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que
se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de
requisitos básicos. Publicada en el BOE núm. 143, de 13 de junio de 2008 revisada el 7
de julio de 2011.

No se establecen otros requisitos o trámites adicionales.

“

La secretaria explica el motiu de la proposta d’acord d’alcaldia argumentant la
necessitat de dotar de major celeritat a la fiscalització per part de l’àrea de intervenció
i l’annex dels Ítems a fiscalitzar.

El regidor Rafael Gisbert comenta que intervenció ha d’adaptar-se a la llei i pregunta si
el motiu del punt és per si abans de fer el gasto HI ha d’haver una autorització de
intervenció. La Secretària afirma la intenció de millorar procediments de gestió
econòmica financera, reducció en la gestió diària la excessiva fiscalització per evitar la
demora en el funcionament, millora de procediments de fiscalització i garantir
l’enviament de informació que es remet al Ministeri.

Pedro Juan Victoria comenta que en un municipi xicotet com el nostre de menys de cinc
mil habitants intervenció i secretaria És el mateix perquè ara està fiscalitzant-se i ES
quedem igual. La Secretaria detalla els aspectes a fiscalitzar tant per Intervenció com
per Secretaria encara que en el municipi tenim Secretari Interventor.

Et sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors/regidores
presents “la implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits i la substitució de la fiscalització prèvia de drets i
ingressos per la presa de raó en la comptabilitat dels actes generadors de
drets I ingressos en la Tresoreria i control financer posterior.

ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019
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que se incluirá como parte dispositiva de este acuerdo plenario.

ACTA DEL PLE

TERCERO. Todo lo anterior conforme se establece en la Anexo I de este expediente

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

SEGUNDO. Sustituir la fiscalización previa de derechos e ingresos por la toma de
razón en la contabilidad de los actos generadores de derechos e ingresos en la
Tesorería y control financiero posterior, si procede.

PUNT SETÈ. MOCIÓ EN SUPORT DELS CITRICULTORS VALENCIANS,
PRESENTADA PER RAFAEL GISBERT ARAGÓ, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA.

Per alcaldia es dona la paraula al regidor Rafael Gisbert Aragó que dona lectura íntegra
al contingut literal de la moció proposada i que diu:
<<Davant l'aprovació pel Parlament Europeu del règim d'importació de cítrics del sud
d'Àfrica, el plenari de l’Ajuntament de Favara arreplega el malestar i preocupació en el
nostre municipi, en considerar aquesta mesura un greuge al sector agrícola valencià,
des del mateix moment en què va entrar en vigor.

Alhora, les condicions sociolaborals en estos païssos no són ni de bon tròs les nostres, i
així ens trobem en quasi explotació laboral i un “dumping” evident. Amb preus per
terra (fins a un 23% menys que en la campanya anterior) i fruita sudafricana a Europa,
milers de tones de mandarines -sobretot satsumes i clementiness’han quedat sense
recollir, amb unes pèrdues reconegudes superiors a 85 milions d’euros en tot el
territori valencià. Per tot això, els grups polítics sotasignants han aprovat els següents
acords:
1.

Reclamar el suport del Govern espanyol a les administracions i parts afectades
per la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo a que lidere davant
la Comissió Europea un procés de renegociació amb els països de l’Àfrica
Meridional (Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics que minore els
aspectes negatius per als productors nacionals, incloent-hi tant els
aspectes fitosanitaris, com socio-laborals i econòmics.

2.

Demanar al Govern Espanyol que s’aplique la clàusula de salvaguarda
(article 34 apartat 2 de l’acord amb Sud-àfrica) donada la perillosa crisi
que travessa el sector citrícola valencià i nacional.

3.

Sol·licitar al Ministeri d’agricultura, Pesca i Alimentació que s’apliquen les
mesures compensatòries pertinents als productors afectats, especialment
al retirada de cítrics en fresc, i que contemple la dels productors
pertanyents a Organitzacions de Productors com la dels que no hi son.

4.

Demanar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern
Espanyol, a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, a l’Associació
Valenciana d’Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a la

ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019
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Això fa que les produccions sudafricanes que entren en Europa supossen un veritable
perill per a les nostres taronges per la possibilitat certa de portar-nos plagues i
malalties d’efecte devastadors que no estan encara presentes ací.
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La demostració més palpable es veu en els nostres camps, amb collites senceres per
arreplegar i en les nostres tendes, amb un mercat inundat de diferents varietats
cítriques de procedència de tercers païssos. Amb l'agreujant de la falta de reciprocitat
de les normatives europees en matèria fitosanitària i laboral de les produccions
agràries procedents de països tercers, on és palés l’exigència de tractament en fred a
tots els cítrics procedents de països tercers amb plagues de quarantena.

ACTA DEL PLE

L'acord d'associació econòmica entre la Unió Europea i els estats del *AAE (estats de
l'Àfrica Meridional) de la *SADC, quant a la regulació de les relacions comercials amb
Sud-àfrica, aprovat pel Parlament Europeu el 14 de setembre de 2016, posa en perill el
futur dels productors de cítrics valencians.

Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la Federació Espanyola
de Municipis i Provincies.”

Rafael Gisbert comenta que està clar el problema que tenim a la taronja i que
el partit popular no ha fet res en vint anys, en tres anys el Consell a pres mesures per
intentar salvar-la i esperem que el Govern espanyol i la Generalitat Valenciana ens
defenguen com cal i per açò demana el vot a favor per portar la moció avant.

Rafael Gisbert CONTESTA QUE tampoc pot ser que Compromís siga la
bandereta de la taronja valenciana, ací el Consell És un fiel defensor de la taronja
valenciana, i eixa abstenció CAL que vore-la en molta mes perspectiva.

L’Alcaldessa diu que també li dona la raó a Juan perquè no anem a fer res per aprovar
la moció mentres que es vote en contra en Europa i també CAL que enviar-la als
nostres partits.

Es sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors/regidores
presents.

PUNT VUITÈ. MOCIÓ SOBRE LA TARONJA AFRICANA PRESENTADA PER ISABEL
BORRÀS PASTOR, REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS.

L’Alcaldessa li dona la paraula a la regidora Isabel Borràs que passa a explicar el
contingut de la moció que es presenta en la mateixa línia que la del partit socialista,
encara que comenta les diferencies i una d’elles es troba a la introducció de la moció i
que Compromís plantejà la petició de no ratificació de la proposició no de llei i l’altra
diferència És el tema de l’absència del control de les plaques per les taronges africanes
i la no activació de la salvaguarda per parta del govern espanyol i per la Ministra
d’agricultura, i s’afegeix donar trasllat a i passa a llegir-la íntegrament:

ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019
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Alcaldia comenta que el que És vergonyós És que a Europa el partit socialista
s’abstinguera i el partit popular votara en contra en aquest tema, mentres que el
nostres polítics voten EN contra o s’abstinguen en Europa no farem res.

ACTA DEL PLE

Rafael Gisbert comenta que respecta l’opinió de Juan Serra però quedar-se en
casa no solucionarà res i cal dur les mocions com aquesta.

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

Juan Serra confirma que el seu partit votarà a favor però ni vint anys ni tres
anys, en vint anys no s’han quedat les taronges penjant. El què anem a fer ara, que
haurien de tindre vergonya tots els partits de portar açò al plenari perquè no aprofita
per a res. No fan absolutament res ningú i s’aprovarà la moció i no passarà res perquè
la situació És vergonyosa, el que té la taronja no pot vendre-la ja fa anys, el que
esporga esporgarà menys i el que rega menys perquè no trau ni un duro, encara que
desconeix la solució. “Jo vaig portar durant cinc anys les terres del meu sogre i vaig
comprovar la situació i no coneix la solució a la situació”.

<< Isabel Borràs Pastor, regidora del grup municipal de Compromís de l’Ajuntament
de Favara, presenta al Ple la següent moció:

Ens trobem que l'actual campanya citrícola s'ha vist truncada, que els preus
són ruïnosos per al *citricultor, que la fruita s'està amuntegant en els camps, les
varietats extra primerenques no han tingut eixida comercial plena -les que no s'han
malvenut segueixen en l'arbre-. S'està en el ple de la campanya i ha entrat la psicosi
en els citricultores de taronja primeriza de manera que s'estan aprofitant dels
mateixos intentant comprar-los “A resultes”, la qual cosa es traduirà en pèrdues per al
sector que poden portar a la desaparició dels agricultors.
Per això, i a la vista del que assenyala l'Acord d'Associació Econòmica de la
Unió Europea amb la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud en el seu article 34 apartat 2:

“Podran adoptar-se les mesures de salvaguarda de durada limitada que
suposen una excepció a l'acordat, si com a conseqüència de les obligacions d'una Part
en virtut del present Acord, incloses les concessions aranzelàries, un producte originari
d'una Part s'està important en el territori de l'altra Part o de la SACU, segons el cas, en
quantitats cada vegada majors i en condicions tals que causen o amenacen causar:
a)

un perjudici greu a la indústria nacional que produeix productes
similars o directament competidors en el territori de la SACU o de la
Part importadora, segons el cas;

b)

pertorbacions en un sector de l'economia que produeix productes
similars o directament competidors, particularment quan causen
problemes socials considerables o dificultats que puguen implicar una
greu deterioració de la situació econòmica de la SACU o de la Part
importadora, segons el cas; o

ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019
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Aquesta proposició no de llei va ser transaccionada i, entre altres qüestions, es
va acordar instar al Govern a vigilar el compliment estricte de l'Acord citat i sol·licitar
si escau l'activació de la clàusula de salvaguarda que marca el propi text de l'Acord. I
ara comprovem que ha succeït el que alertem i que el Govern ha fet cas omís de la
proposició aprovada, sense haver actuat i sense mostrar sensibilitat alguna sobre
aquest tema.

ACTA DEL PLE

Al setembre del 2016 COMPROMÍS va presentar una proposició no de llei perquè
el Govern no ratificara l'Acord d'Associació Econòmica de la Unió Europea amb la
Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud subscrit per la Comissió Europea, on ja alertàvem
dels danys que aquest acord produiria a la citricultura espanyola. I assenyalàvem que
una altra vegada les produccions mediterrànies pagarien, una vegada més, el cost de
les relacions comercials i polítiques de la UE amb països tercers. Tractant-se d'un acord
que anava a beneficiar a un únic país, Sud-àfrica, ja alertem que s'obria amb aqueix
acord la porta a l'increment del volum de cítrics d'aquest país en el mercat comunitari i
coincidiria amb el període en el qual la producció europea s'estaria comercialitzant. Al
mateix temps, demandàvem en aqueixa proposició que es garantira que les
importacions procedents de Sud-àfrica compliren amb els mateixos requisits que la
producció europea, i alertàvem del perill de contagi de la plaga de la “taca negra” o
citrus black espot, plaga d'extrema gravetat que pateix la producció d'aqueix país i
que pot arribar amb els cítrics que s'importen d'aqueix país i afectar la citricultura
europea. Això suposaria la ruïna d'aquest sector si penetrara en la Unió Europea la
malaltia de la taca negra dels cítrics causada pel fong Guignardia citricarpa (anamorfo
Phyllosticta citricarpa), que afecta principalment als fruits, encara que també a les
fulles i tiges.

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

DESENVOLUPAMENT DE LES IDESMOCIÓ: TARONJA AFRICANA

c)

pertorbacions dels mercats de productes agrícoles similars o
directament competidors en el territori de la SACU o de la Part
importadora, segons el cas.

Aquestes mesures de salvaguarda no excediran del necessari per a remeiar o
evitar el perjudici greu o les pertorbacions.”
És evident que es compleixen els tres supòsits regulats transcrits en el territori
de la UE i en aqueix mateix article es regula la forma que podran adoptar les mesures
de salvaguarda, durada i altres requisits. Aquest problema es produirà en totes les
campanyes citrícoles i quan la Comissió reaccione i actue la pertorbació ja s'haurà
donat, la qual cosa haurà aprofundit la ruïna dels citricultores. No és just que per a
beneficiar a uns pocs, s'arruïne per aquestes pràctiques a sectors que donen treball a
moltes persones com és el cultiu de cítrics i la seua comercialització, que permet
repartir de forma molt distributiva rendes en zones rurals i entre milers de
treballadors,.

ACORD
Instar al Govern Espanyol a que:

a.

amb caràcter urgent sol·licite a la Comissió de la UE l'aplicació de la clàusula
de salvaguarda de l'article 34 del citat Acord perquè no s'importen cítrics
d'Àfrica del Sud sense garanties per a evitar el contagi de la “taca negra” o
citrus black espot, garantint el control mitjançant una inspecció adequada.

b.

Que sol·licite a la Comissió de la UE l'aplicació de les tres mesures que
contempla l'art. 34 apartat 3 en un grau suficient per a evitar les

ACTA DEL PLE

1.

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

En aquests moments de la campanya, s'han descarregat tones suficients de
cítrics -especialment clementines i taronges- d'Àfrica del Sud per a pertorbar al sector
citrícola.

pertorbacions en el sector citrícola.

c.

Que inste a la Comissió Europea que agilitze els tràmits per a facilitar a les
mercat en fresc, dotant amb suficient pressupost els programes operatius
destinats a tal mesura.

d.

Que es genere una partida pressupostària suficient per a la retirada de
cítrics del mercat en fresc d'aquells agricultors no pertanyents a cap
Organització de Productors.”

2. Enviar còpia d’aquest acord als:
Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes
Grups Parlamentari del Congrés.
Grups Parlamentaris del Senat
Parlamentaris Espanyols a l’eurocàmara.
ACTA SESSIÓ DE PLE
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Organitzacions de Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del

A les associacions del camp UNIÓ DE LLAURADORS i AVA-ASAJA

>>

El regidor Rafael Gisbert comenta que la moció la presenta en Partit Socialista
del Pais Valencià no la presenta el grup municipal socialista de Favara.
El regidor Juan Serra comenta que tots tenim responsabilitat i que tots els
grups i diputats ixen de les províncies però que quant ix un tema d’aquestos que varen
deixar de tindre suport des de dalt es vergonyós i lamentablement creu que no hi ha
solució. Reunits en Bruseles en un moment es va parlar i es comentar que mai ha
hagut un partit interessat en l’agricultura ni que propose res.

L’Alcaldessa comenta:
-

Per la relació de llocs de treballs confirma que s’ha demanat a la diputada
encarregada Del tema perquè elabore una relació de llocs de treball encara
que no tenim previsió de dades de començament i comenta el seu interés en
que participen tots el partits

-

En gener eixirà una borsa de neteja pel edificis que es varen quedar fora de la
empresa que neteja i també una borsa de monitors a rel de la participació
ciutadana que es va fer, amb la intenció d’obrir els caps de setmana la
ludoteca.

-

Va avant la comissió de ‘l himne de Salvador Espanya, i es voldria en gener
fer la reunió com membres portaveus dels grups polítics municipal i podria ser
el dia 16 dimecres encara que ja s’avisarà

-

També es convocara pel mateix dia i una hora després tractar el tema de
titulars o vocals de les institucions de les quals formen part com la
Mancomunitat, Consell, Consorci i Consell Escolar.

-

En la mancomunitat de la Ribera Baixa s’ha aprovat el pressupost de 2019 i
afecta perquè Favara entra dintre de les “Rutes cicloturístiques” programa del
pla de dinamització turística del Consorci. Una ruta era la visita de les ermites i
Sant Llorenç.

-

També hi ha possibilitat i s’ha començat que en Alzira es faça una gossera
pública per compartir en la Ribera Alta i Baixa, encara que està estudiant-se la
col·laboració de Diputació.

L’Alcaldessa dona la paraula a Jose Vicedo que invita a tots els presents a la celebració
de Sant Antoni els dies 26 i 27 de gener.
ACTA SESSIÓ DE PLE
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PUNT NOVÈ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA

ACTA DEL PLE

Es sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors/regidores
presents.

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

L’Alcaldessa dona pas a la votació del punt de l’odre del dia

L’Alcaldessa dona la paraula a Isabel Borràs que comenta el següents punts:
El dimecres 16 a les 16:00 hores s’ha concertat reunió en l’empresa
Eurocontrol amb motiu de l’Auditoria que es va elaborar i donaran
compte de l’estat de l’enllumenat públic i invita als grups municipals
per assistir.
S’han finalitzat les obres del cementeri i ja es disposa de l’elevador
portaferetres.
Confirma que el vetlatori està arreglant-se per intentar modificar
l’ordenança del cementeri municipal per fer despedides civils.

També s’està esperant el vist i plau als tres projectes del SOM que es
va demanar i que són tres: Construcció de wc bar DEL BAR DE LA casa
de la cultura i adaptació llar del jubilat, Construcció Skate parc i parc
caní, Pavimentació vials parc Enric Valor i senyalització centre del
poble.

PUNT DESÈ. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.

ACTA DEL PLE

S’ha aprovat el projecte del Pla de camins i vials pel carrer Joan Fuster
i que el carrer té molt de treball per canviar rasants del carrer invertir.

Número : 2019-0001 Data : 04/02/2019

 Informa que ja es disposa de la resolució de concessió de les obres
de millora del trinquet per un import de 83.000 euros aproximadament
i en el projecte es va estirar fins 100.000 euros per poder acabar-la i
buscar la part d'aportació municipal del pressupost municipal
prorrogat.

I no havent cap punt d’urgència es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.

L’Alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:

§ El regidor Pedro Juan Victoria pregunta per què no estem adherits a la
Xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació de
València, (BOP 4/01/2019) Alcaldia confirma que es va votar a favor en un
plenari i desconeix perquè no estem adherits però que averiguarà el motiu.

§

El regidor Pedro Juan Victoria pregunta si es va demanar la subvenció del IVACE
2018-2019. Alcaldia comenta que no es va demanar perquè no complien el
requisit de la regla de despesa. Rafael Gisbert comenta que aquesta subvenció
es va demanar fa dos anys i la denegaren per la falta d’una auditoria que
després va fer Eurocontrol d’edificis municipals i vies públiques, i ara ja la
tenim. Alcaldia confirma que si no tenim els requisits per demanar una
subvenció no es pot demanar. Pedro Juan Victoria insisteix en que s’hauria

ACTA SESSIÓ DE PLE

7.01.2019
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PUNT ONZÈ. PRECS I PREGUNTES.

d’haver demanat i quant es diguen que no hi ha que lluitar i anar a la
Conselleria.

§

Pedro Juan Victoria pregunta sobre les obres dels contenidors si És que no van
soterrats. Isabel Borràs confirma el no-soterrament i l’obra té la intenció de
adecentar llocs i tapar la casa tombada pels dos costats i crear una zona de
contenidors, bancs, esplai, aparcabicis...amb la intenció millorar set carrers
més. I els contenidors en els carrers on hi ha s’integrarien de la millor manera
però no soterrant-los.

§

Pedro Juan Victoria pregunta sobre si s’ha demanat la subvenció que va traure

§

El regidor Rafael Gisbert pregunta quan es ficarà el piso en la Casa de la cultura

§

Rafael Gisbert comenta queixes de neteja dels contenidors davant de la
farmàcia i que troba falta d’una borsa d’ ocupació social amb periodicitat de
neteja de carrers. Alcaldia demana que quan hi han queixes que es facen per
registre d’entrada i confirma que ara es traurà una borsa de neteja d’edificis i
l’altra per treballar als carrers amb un mínim de tres persones i no serà
setmanal per problemes en la seguretat social encara que està per perfilar.

§

Rafael Gisbert comenta que en el parc Enric Valor hi ha una barana a reparar i

ACTA DEL PLE

per si coincidirà amb proclamacions de falles. Isabel Borràs comenta que s'està
acabant la redacció del Projecte de la II fase en el que s’inclou el pis.
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la Diputació de València sobre vehicles elèctrics. L’alcaldessa informa que no
s’ha demanat.

§

Rafael Gisbert respecte de la carretera pregunta si s’ha rebut invitació per
comentar la cessió de la carretera nacional. Isabel Borràs comenta que per
registre es va comunicar pel ministeri per donar un interlocutor pels treballs de
la cessió i es va concretar el tècnic interlocutor i es comenta una dotació de
diners per fer la connexió dels ramals i no es parla de la travessia. S’ha
demanat al ministeri que es tracte el tema de que passa en la travessia, la
retenció d'aigües pels terraplenats de la part baixa del poble, i el viaducte el
vehicules no poden voltar i la reparació dels camins rurals utilitzats i les vies
urbanes dins del poble pel pas de banyeres. De tot açò se li ha donat trasllat al
Ministeri de totes aquestes inquietuds.

§

Rafael Gisbert demana la informació que done el Ministeri que es faça arribar
als grups municipals perquè açò afectaria a la pròxima corporació que
governarà. La regidora comenta que es pretén fer un estudi d’alternatives.

ACTA SESSIÓ DE PLE
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falta també manteniment del mateix parc per buidar papereres setmanalment i
a més està tot ple de rames pels vents de la setmana passada.

§

La regidora Isabel Borràs comenta la distribució de contenidors pels carrers dels
pobles a petició de Rafael Gisbert i aquest informa que un contenidor esta al
parc Enric Valor. La regidora comenta que va donar instruccions d’un
contenidor a prop d’Enric Valor però no en el parc per les queixes i sense anclar
per valorar com funciona.

Oro Azorín Canet

ACTA SESSIÓ DE PLE

La Secretària Interventora
Lourdes Navarro Collado

7.01.2019
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L'Alcaldessa

ACTA DEL PLE

Vist i plau
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I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 20:37 hores del dia 7 de gener de
2019, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària estenc esta acta.

