ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L'AJUNTAMENT DE FAVARA
DE DATA 1 DE ABRIL DE DOS MIL DENEU

Dia :
Hora
Lloc
Sessió
Convocatòria
Alcalde/ssa-President/a:
Regidors/es:

Secretària Interventora

1 de abril de 2019
19:00 hores
Casa Consistorial de Favara
Ordinària
Primera
Assistents
Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)
Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
Maria-Jose Malonda Pérez (COMPROMIS)
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)
Ernesto Barchino Bertomeu

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 el portaveu del grup municipal Popular es disculpa la no assistència des
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:
En caracter previ la Srª. Alcaldessa informa a la corporacio de la presa de possessio del
nou Secretari-Interventor de Favara, segons Resolucio del concurs nacional de trasllat de
funcionaris en Habilitacio nacional, estant aci present.
PRIMER. ELECCIÓ MEMBRES MESES ELECTORALS 28 DE ABRIL DE 2019.

SEGON. PROPOSTA DE INCORPORACIO DE ROMANENTS 2018.

TERCER. DONAR COMTE DE LES RESOLUCIONS D´ALCALDIA SIGNADES DES DE
L´ULTIMA SESSIO PLENARIA CELEBRADA.

QUART. ASSUMPTES D´URGENCIA D´ACORD L´ARTICLE 91.4 DEL ROF.

CINQUÈ. PRECS I PREGUNTES.

PRIMER PUNT. ELECCIÓ MEMBRES MESES ELECTORALS 28 DE ABRIL DE 2019.
Se fa constar que s'ha estat en les oficines municipals, en l'ordenador habilitat
a l'efecte per a procedir a l’elecció dels presidents de Taula i Vocals, tant titulars com
suplents, i a partir de dema pel Secretari se notificarà als interessats d’acord en la
normativa legal, per a que exerciran el càrrec el pròxim 28 d'abril de 2019.
Procedint-se a la votació l’elecció de membres de taula quedant aprovada per
unanimitat.

SEGON PUNT. PROPOSTA DE INCORPORACIO DE ROMANENTS 2018.
L'Alcadessa procedix a explicar detalladament la proposta d'incorporacio de
REMANENTES, de l'eixercici presupostari 2018 al presupost prorrogat de 2018 a 2019.
De manera especial i detallada cada una de les incorporacions, per a poder procedir a
realisar les inversions en les obres municipals, com dines propis.
L'Aicaldessa concedix la paraula als portaveus dels distints grups politics
municipals, per si desigen expressar alguna cosa al respecte. El Portaveu del PSPV, Sr.
Rafael Gisbert, pregunta que en l'anterior ple la Secretaria informe que per a esta
plena tenia prevista portar un Pla Economic Financer, i al no estar en l'orde del dia,
pregunta si esta proposta d'incorporacio de remanent afecta al PEF.
L'Alcadessa contesta que com tramite previ s'ha tingut una reunio en l'equip
tecnic que ha confeccionat el Pla Economic Financer, i este no afecta a l'expedient de
remanet, vist que no precisa realisar-se ningun ajust presupostari.
El Secretari-Interventor informa detalladament que el PEF, no afecta a
l'expedient de reincorporacio de remanets de l'eixercici 2018, i este previst portar-ho a
l'aprovacio plenaria en la proxima sessio extraordinaria, una volta com ya esta
confeccionat, pero no ha donat temps a incloure-ho en este Ple.
El portaveu PSPV Sr. Rafael Gisbert, enten segons lo explicat que no afecta en
res el PEF a este expedient de reincorporacio de remanets, preguntant a la seua volta
detalls de les obres afectades per les subvencions, tambe la redaccio de catalecs
d'espais i bens, indicant la Regidora Dª. Isabel Borres que son subvencions que s'han
solicitat i tramitat administrativament correcta, pasant a debatise puntualment,
especialment la pavimentasió de carrers i les previsions futures, asi com la mijora de
parcs i jardins, que se farn els mes necesaris, tambe els de la atra part de la carretera,
que se tinguen tambe en comter i tambe els jocs infantils. Debatent-se els detalls de
les distintes obres.
El portaveu del PPCV D. Pere-Joan Victoria, interve indicant que li haguera
agradat que en la totalitat d'aportament d'obres se'ls havese consultat per a aportar
idees en l'intencio de millorar en lo possible, negociar-ho i parlar de possibles millors,
per eixemple vore si hi ha finançacio per a acabar la casa de la cultura. l'Alcaldessa
contesta que en octubre passat mos reunim i encara se esta a l'espera de propostes,
curiosament ara propon reunir-se per a fer aportaments, explicant la situacio de la
finançacio de la Casa de la Cultura. Contestant el portaveu del PPCV, que vist com s'ha
expressat l'Alcaldessa, nostre vot que anava a ser a favor de la proposta va a ser
d'abstencio. Procedint-se a debatre's les distintes propostes entre els portaveus
presents dels distints grups municipals.
El portaveu del PSPV, D. Rafael Gisbert, puntualisa que com s'ha indicat que el
PEF, no afecta a l'incorporacio de remanents de 2018, el vot del seu grup politic
municipal va a ser a favor, puntualisant que el seu grup es serie i vota en
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conseqüencia. Puntualizant el PPCV que vota abstenció perque volien pactar les
inversions.
VOTS FAVORABLES........................SET (COMPROMIS I PSPV)
VOTS CONTRARIS.........................CERO.
ABSTENCIONS..............................DOS (PPCV).
Quedant aprovat per majoria absoluta de concejals que formen la corporació.
TERCER PUNT. DONAR COMTE DE LES RESOLUCIONS D´ALCALDIA SIGNADES
DES DE L´ULTIMA SESSIO PLENARIA CELEBRADA.
El portaveu del PSPV, D. Rafael Gsbert, pregunta referent en el Decret 119
corresponent a aprovacio del Pla Presupostari a mig determini 2020/2022, per a donar
conte al Ple. Presa la paraula el Secretari-Interventor per a la seua explicacio, indicant
que se fa per la normativa d'estabilitat presupostaria i que se deu complir, pero
evidentment es indicativa de l'activitat de l'ajuntament en els proxims tres anys, i com
sembla mes que evident es indicativa.
El portaveu del PSPV, D. Pere-Joan Victoria, assunt aprovacio expedient edifici
multiusos, informa la regidora dª. Isabel borres, explica detalladament lo ocorregut en
l'expedient de contractacio, i vist que l'estructura es la part que s'ha tret a licitacio ha
quedat deserta, s'ha tornat a traure a licitacio, previa l'expropiacio de la garantia
depositada, seguint el procediment llegalment establit en la llei de contractes del
sector public, la llei permet el procediment almerçat i es en la fase que se troba, s'ha
invitat a varies empreses d'estructura per a que porten l'ofertes economiques.
El portaveu del PSCV, D. Pere-Joan Victoria, el catalogue de bens culturals, s'ho
ha quedat l'arqueolec, contestant la regidora Dª. Isabel Borres, que es un equip el que
s'ho ha quedat i faran els tramites necessaris per a seguir avant d'acort en la
subvencio. Tambe en referencia a la Resolucio 103 a que fa referencia, debatent-se i
indicant-se pel Secretari.-Interventor que ho preguntara a qui lo hi haja tramitat, vist
que desconeix l'expedient al no estar ell en la data indicada encara en esta plaça.
QUART PUNT. ASSUMPTES D´URGENCIA D´ACORD L´ARTICLE 91.4 DEL ROF.

Prèviament se indica el Pla Econòmic Financier, deixant-se para el Ple seguien,
el. I no havent cap punt d’urgència es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.
CINQUE PUNT. PRECS I PREGUNTES.
L'Alcaldessa dona detallada conte de l'informe d'Alcaldia que breument es el
següent:
La Confraria farà el trasllat i procedirà a cursar les corresponents invitacions a
l'acte. Dona conte de la situació del servici de policia local de Favara, vist que el titular
esta de baixa medica, i previsiblement una baixa llarga, per lo que s'ha reorganitzat el
servici, per a prestar-ho lo mes adequadament possible. Els cursos de formació han
segut un èxit d’Organització i assistència, impartint-se en normalitat i gran interès per
part dels veïns. Se esta terminant de redactar la Bossa de Peó-Enterrador, calculant
que esta setmana pròxima estarà finalitzat el procediment administratiu, i se
mamprendrà el procés de selecció d’acord en la normativa establida, vista la situació
de baixa y jubilació actual.
L'alcaldessa informa que el pròxim 28 de maig coincidint en les eleccions
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estatals i autonòmiques i en local annex, tal i com prèvia consulta a la Junta Electoral
a autoritzat, se celebrarà en la llar dels jubilats la consulta popular sobre l'himne de
FAVARA, haurà personal de l'administratiu de l'Ajuntament, per a que se puga procedir
a la votació que deu alcançar el mínim de vots establit en la normativa. Igualment els
dimarts se realitzarà el reciclaje en l'ECOMOBIL, se sol·licitarà el DNI, en el fi
d'adjudicar els beneficis de l'arreplegada de residus dels veïns al municipi de FAVARA.
També m'he reunit en el Director General de Cultura per a vore la situació dels dos
centre educatius de cullera, al que assisteixen molts alumnes de Favara, sent la
resposta molt positiva, vistes les gestions que s'estan realitzant i se van a continuar.
També se va a realitzar l’ampliació del parking de l'Hospital de la Ribera, per a facilitar
l'aparcamiento a les persones que assisteixen de la comarca.
El portaveu del PPCV D. Pere-Joan Victoria, pregunta que s'ha asfaltat una part
del parc Sant Jaume, faltant una menuda parcel·la a que es degut, contestant la
regidora Dª. Isabel Borres, que es una qüestió pressupostaria al no haver mes
consignació pressupostaria en l'obra, indicant el portaveu que son uns 10 metros
quadrats, i que desplaçar maquinaria per a asfaltar-ho costarà mes que el propi asfalt,
la regidora li indica que quan se realise la següent obra se completara la part no
terminada del carrer Sant Jaume.
El 15 de febrer de 2019, sol·licita informació sobre unes sancions sobre
infraccions de trafiqui i encara no s'ha contestat. L'Alcaldessa indica que ella a firmat
les providències per a que se informe de lo ocorregut i se tramiti adequadament, el
regidor D. Joan-Batista Serra, entén que hi ha una clara irregularitat en les sancions i
se deuria averi guar, l'Alcaldessa contesta que no sap lo ocorregut i que s'ha seguit el
tramiti establit, no obstant, se pot fer les averiguacions oportunes en la Jefatura de
L´Alzira.
El portaveu del PSPV D. Rafael Gisbert, pregunta com quedaren les jornades
d'energia i canvi climàtic, indicant l'Alcaldessa que no li fon possible assistir, indicant el
portaveu que no nomes es el que no assisteix. El portaveu del PSPV D. Rafael Gisbert,
pregunta en la infracció de la Inspecció de Treball de 6.251 euros de sanció a
l'Ajuntament si lla s'ha resolt, indicant l'Alcaldessa que el tramiti ho porta l'advocat de
l'Ajuntament i se esta a l'espera de la resolució definitiva. El portaveu del PSPV D.
RAFAEL GISBERT, pregunta perquè no s'ha realisat el manteniment hivernal de la
piscina municipal que hi ha que posar este estiu en marxa, la regidora Isabel Borres,
contesta que se va a traure el full de condicions a licitació per a poder cobrir tot el
manteniment anual.
El portaveu del PSPV D. Rafael Gisbert, sol·licita accedir a l'expedient
administratiu 108/2019, per a saber en que situació se troba, indicant-li l'ALCALDESSA
que es un expedient informatiu a la policia local de FAVARA. El portaveu del PSPV D.
Rafael Gisbert, sol·licita informació sobre la Bossa de Neteja d'Edificis, i si s'ha realitzat
la Providència, indicant l'Alcaldessa que no ho sap en este moment, però li habilita a
que puga accedir a l'expedient. El portaveu del PSPV D. Rafael Gisbert, sol·licita
informació sobre l'estat d’Execució del Pressupost a l'anterior Secretaria, no havent-ho
rebut encara, li contesta l'Alcaldessa que farà les gestions oportunes per a que se li
entregui. El portaveu del PSPV D. Rafael Gisbert, sol·licita informació el 30 de gener de
2019 sobre l'expedient, 381/2019, indicant que se faran els tramites oportuns per a
remetre l'informe. Passant a debatre's sense orde d’intervenció, situacions sobre varis
expedients administratius.
I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 20:07 hores del dia 1 de
abril de 2019, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària estenc esta
acta.
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Vist i plau
L'Alcaldessa
Oro Azorín Canet
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La Secretàrio Interventor
Ernesto Barchino Bertomeu
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