21 de diciembre de 2021
19:00 h
Casa Cultura de Favara

Sessió
Convocatòria

Ordinària (art. 38 R.O.F.)
Primera
Assistents
Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)
Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Francisco Vicedo Molina (COMPROMÍS)
María José Malonda Pérez (COMPROMÍS)
Arturo-Gabriel Escrits Catala (COPROMÍS)
Pedro Juan Victoria Miñana (PP)
María Amparo Fayos Miñana (PP)
Esther Ciscar Cuñat (PP)
Maria Trinidad Sala Almiñana (PP)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)

Secretari –Interventor

Ernesto Barchino Bertomeu
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Dia
Hora
Lloc

ACTA DEL PLE

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte és reunixen els Srs./Sres. indicats, tots ells i
elles integrants de l'Ajuntament Ple.
Per l'Alcaldessa, Oro Azorín, es declara oberta la sessió i es procedix a conéixer els assumptes
inclosos en l'Orde del Dia i que són els següents:
ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.

El secretari prèviament fa constar la duplicitat per error en el nom de la regidora Sra. Amparo
Fayos Miñana que no va assistir al Ple. A continuació es concedeix la paraula al portaveu del PSOE,
Rafael Gisbert, el qual diu que no té cap objecció. El regidor del PP, Pedro Juan Victoria, també expressa
que està d'acord en les actes.
Es passa a votació i s’aproven per unanimitat:

N.I.F.:P-4612500-A
TEL: 961769002
FAX: 961769427
E-MAIL:favara@gva.es

www.favara.es

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
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VALENCIA
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FRANCISCO ARTURO PALOMARES JULIAN ( 1 de 2 )
Secretari-Interventor
Data Signatura : 10/11/2022
HASH: b5b896b745105061d0d8513d9a0c9f79
ORO AZORIN CANET ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 11/11/2022
HASH: 13652a68f617404c4e229cf9c3df0716

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 21 DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VINTIU.

VOTS EN CONTRA: 0 VOTS A FAVOR: 11, 5 COMPROMÍS, 2 PP, 2 PSOE
ABSTENCIONS: 0.
SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST MUNICIPAL ORDINARI
2022.

L'Alcaldia concedeix la paraula al representant del PSPV, Dº. Rafael Gisbert, que exposa
detalladament la seua visió dels fins del pressupost, que diuen continuista, però no és així, fa constar la
baixada de l'impost de construccions, al no haver-hi obra ni obertura de nous establiments, una caiguda
de l'activitat en tot el municipi, ha de fer-se una plantilla real i necessària i no realitzar contractacions
laborals sense seguir una normativa, en inversió fer constar que és zero. Considerant que a l'equip de
govern només els importa les retribucions dels càrrecs municipals, utilitzant fons d'altres
administracions públiques per a aquest fi que no són els estipulats legalment, fer constar que el poble
funciona gràcies a les subvencions de la Generalitat i la Diputació i Estat, amb les necessàries
modificacions pressupostàries variades durant l'any. Fent constar que el vot del seu grup polític PSPV
serà contrari a la proposta de l'Alcaldia.
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Presa la paraula la regidora Dª Isabel Borras, que procedeix a explicar detalladament amb major
detalle les partides d'ingressos, baixada en Taxa de l'Autopista per la seua anulꞏlació, reducció de les
Plus Valias a l'actual realitat, tot això compensat en el capítol sisé d'inversions per part de les diferents
administracions públiques (Generalitat, estat i Diputació), ressenyar també el Pla d'Ocupació Local, així
com l'increment del salari del tècnic municipal en prestar més hores de servei municipal que són
necessàries, partida nova d'activitats culturals vàries, i l'augment d'un tercer policia que augmentara la
seguretat municipal, manteniment del Centre Sanitari principalment l'ascensor del propi Centre, també
als parcs infantils el seu manteniment i inversió augmenta. Ressenyar una baixada en la consignació del
consum elèctric, per la millora del servei ja executat, i millora en la senyalització viària, augmenta
pressupost del manteniment de vehicles en haver-se ampliat el parc mòbil, també en material de la
biblioteca, i vestuari de serveis municipals i policia local, augmentat les comunicacions telefòniques
pels serveis de noves línies de serveis que no implica més telèfons, activitat de control animal per al
control dels gats silvestres que es troben per tot en el municipi.Partides que disminueixen principalment
en camins que és una nova distribució de l'activitat, redució de pagament a la Diputació del servei de
recaptació, i no s'utilitzen les partides de dietes i quilometratge, augmentat el bo escolar per major
aportació, tambe es crea una partida per a l'adequació del RTP, per al moment que siga aprovada pel
Consistori, el unic prestec és l'IVACE, d'una quantia minima i sense interessos.
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La part d'ingressos són reals, amb una reducció en el padró del 10% en vehicles, ja que
s'actualitzarà per a aquest exercici, tampoc està contemplada la taxa de l'IBI l'autopista, detallant a
continuació la totalitat dels ingressos quant a capítols. Respecte a les despeses en el capítol de personal,
hi a un important increment aproximadament de 200.000 €, a l'ésser un pressupost prorrogat des del
2018, per això aquest fort augment, que principalment és causat per una plaça nova de policia local, més
i una de neteja altra de serveis múltiples municipals i dos monitors. El pressupost és continuista, en totes
les àrees, bo escolar, etc., segueix amb un patró a seguir en el servei municipal, realitzant modificacions
puntuals que permeten actualitzar el pressupost, les subvencions següent en la mateixa línia que anys
anteriors, en el capítol d'inversions amb 0 despeses, així quan els diferents organismes oficials ens
assignen les subvencions corresponents s'inclouran, i així es consignen les subvencions a les diferents
entitats municipals participatives. El pressupost és una previsió, però és viu en la seua execució, És un
pressupost completament real, ambiciós, i dedicat a Favara íntegrament, i les inversions s'executaren
quan arribe les subvencions, i ressenyar que és el primer pressupost realitzat en valencià.

ACTA DEL PLE

L'alcaldessa pren la paraula i proposa l'aprovació d'un Pressupost Municipal Ordinari per a 2022,
que desitja siga consensuat entre tots els grups polítics, està enfocat a les necessitats essencials del nostre
poble i és real, abasta totes les àrees representatives a l'ajuntament, i no és fictici, existeix tota la
documentació administrativa en l'expedient elaborat a aquest efecte.

Contestant el PPCV, que no disposa de la liquidació del 2021, actualment, i que sería necessària
per a contrastar les quantitats econòmiques, debatent-se les dates i l'accés a la liquidació que havia de
solꞏlicitar per escrit a intervenció, passant a debatre's entre els regidors sense torn de paraula, fent
referència el regidor que no es convoquen els plens ordinaris en el termini establit en l'acord del Ple de
constitució de la corporació.
L'alcaldia dona per finalitzat el debat i sotmet a votació l'aprovació del Pressupost Municipal
Ordinari de 2022, que llança el següent resultat:
VOTS EN CONTRA: 6 VOTS PSOE 2 PPCV 4. A FAVOR: 5 COMPROMÍS,
ABSTENCIONS: 0.
Queda rebutjada per majoria absoluta l'aprovació del Pressupost Municipal Ordinari 2022.

TERCER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ENVIAMENT L´EXPEDIENTE
118/2021 AL CONSELL JURÍDIC VALENCIÀ.
L'Alcaldessa concedeix la paraula al Secretari-Interventor, perquè explique detalladament
l'expedient 118/2021, indicant el secretari-interventor que el tràmit ordinari és la remissió al Consell de
l'expedient, perquè reglamentàriament el servei jurídic dictamine, i remeta el Consell informe que se
sotmeta al preceptiu acord plenari.
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L'Alcaldia contesta detalladament les alꞏlegacions del regidor del PPCV, recordar que els
ingressos per taxes i impostos de l'exercici passat, els veïns han pagat en un nivell molt acceptable
superior a altres municipis confrontants, fa constar que no han volgut participar en aquest pressupost, al
no assistir a les reunions que se li han convocat, no els ha interessat a participar en la seua preparació.
Les subvencions són necessàries per al bon funcionament del poble i es va realitzar una ordenança,
recordant que Compromis si done suport a la proposta de cobrament dels regidors quan el PPCV va
governar.

ACTA DEL PLE

Se li concedeix la paraula al representant del PPCV, Dº. Juan-Pedro Victoria, que puntualitza
en el tema d'ingressos, la baixada del 10% en l'impost de vehicles, indicant que al PPCV li haguera
agradat que s'haguera ampliat a tots les partides d'ingressos de taxes i impostos, avantdita rebaixa, vist
que mai es recapta el 100% del pressupostat en els padrons. La situació de continuista per la pandèmia
no és viable, ja que no es pagaran molts impostos i taxes, perquè la gent no podrà pagar no perquè no
vulga, sinó perquè no pot per la crisi. En el capítol de despeses, no s'està d'acord en la partida
d'inversions, ja que a l'ésser la partida zero, quan arriben les subvencions per a inversions dels
organismes oficials, és l'equip de govern el que les decideix sense comptar amb el Ple, recordar que hi
a una moció aprovada per unanimitat per a la distribució de les subvencions, que no s'ha respectat.
Respecte als sous per a l'equip de govern, és innegociable, ja que es va aprovar en un ple al qual no vaig
poder personalment assistir per motius familiars. Per tots aquests arguments, el PPCV votarà en contra
dels pressupostos.
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L'alcaldia contesta per alꞏlusions especialment a l'activitat empresarial, que això no és
responsabilitat de l'ajuntament, sinó de l'activitat privada, les subvencions a les activitats socials i
recreatives són necessàries i també els sous dels regidors, per la dedicació àmplia que presten al poble
de Favara des de les diferents àrees de gestió, i considerant que l'única cosa important és el poble de
Favara i no els regidors, i recordant que quan ell va ser regidor de govern no objecte res a cobrar 400 €
mensuals, per la seua gestió i dedicació. Procedint a continuació sense ordre de paraula a debatre's entre
els diferents regidors les propostes formulades.

Quedant aprovat per majoria absoluta la seua remissió al Consell Jurídic Valencià, per a
l'informe necessari.

QUART.- RATIFICACIÓ,
D'ALCALDIA.

SI

ESCAU,

DE

LES

RESOLUCIONS

L'Alcaldia solꞏlicita als grups polítics si hi ha algun dubte en la relació de Resolucions remeses,
no havent-hi cap dubte sobre aquest tema.
CINQUÉ.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA D'ACORD AMB L'ARTICLE 91.4 DEL
R.O.F.
El grup polític PPCV, eleva al ple la moció següent, que és llegida íntegrament, sobre
SOLꞏLICITAR A la SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA,
AUDITE LA TOTALITAT DELS COMPTES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DELS ANYS
2018 Al 2020. Que es transcriu íntegramente a continuación:
<<El Grup Municipal del Partit Popular de Favara mitjançant el present escrit, i en ús de les
atribucions que li confereix el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació
per al seu debat i posterior aprovació, si escau, la següent proposta:
Vist que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana és l'òrgan que desenvolupa el
control extern de la gestió econòmica financera del sector públic valencià, mitjanant la
fiscalització de les comptes de les entitats locals i la verificació de la legalitat vigent en la gestió de
fons públics.
Vista la necessitat de comptar amb un Informe de control extern de la gestió econòmica i
pressupostària de l'activitat financera d'aquesta Corporació durant els anys 2018 al 2020.

4

Codi Validació: FFHGGYDXQY7EWPKPAPTGHDEKA | Verificació: https://favara.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 8

Fent constar l'Alcaldessa la seua abstenció per motius personals/familiars, que si no haguera
sigut així haguera també votat a favor.

ACTA DEL PLE

VOTS A FAVOR: 10 VOTS PSOE 2, PPCV 4, COMPROMÍS 4, ABSTENCIONS: 1.
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El portaveu del PSPV, Rafael Gisbert, proposa que la regidor d'urbanisme informe
detalladament sobre l'expedient, així com també l'Alcaldessa. La regidora no entra en el fons de
l'expedient de l'informe jurídic, ja que no és de la seua competència. L'alcaldessa, sobre el contingut de
l'informe jurídic, no comenta el tema en ser personal, i proposa que se seguisca el procediment legalment
establit, i una vegada emés l'informe jurídic es debata en el Ple. El regidor Dº. Rafael Gisbert, explica
detalladament l'informe jurídic, indicant que és un informe del mes d'octubre, i que l'expedient s'inicia
en el 2017, indicant la gravetat dels fets, que afecten directament la senyora alcaldessa, explicant els
detalls detallats des de l'esmentada data 2017, en la qual ell era alcalde en funcions, i els fets com es van
produir detalladament. Indicant que el sabia detalladament el fons de l'expedient, no obstant això, el
Consell Jurídic emetrà el corresponent informe i s'haurà d'acatar-lo, preguntant també les despeses que
ha ocasionat l'informe de l'expedient. L'alcaldessa no consent que se l'acuse d'haver gastat recursos
públics, requerint al secretari-interventor que indique si s'han gastat recursos públics a aquest efecte,
detallant l'ocorregut, i informant el secretari-interventor, que s'ha solꞏlicitat per l'informe jurídic a una
empresa externa, que té relació contractual i jurídica amb l'ajuntament, prèvia lògica autorització de
l'alcaldia, el secretari-interventor pot solꞏlicitar informes jurídics que considera adequats per al
desenvolupament dels expedients municipals, segons les necessitats dels diferents serveis sobre tots els
especialment complicats com ha sigut aquest expedient que data de l'any 2017, que no era ni el que
subscriu secretari-interventor de Favara.

Vista la necessitat i l'interès a rel de matèries com: Fiscalització de la contractació formalitzada per
l'Entitat Local en l'àmbit de la contractació del sector públic i en l'àrea de personal de la corporació,
El compte general i L'execució pressupostària.
Considerant que, conformement a la Llei 6/1985, d' 11 de maig de la Sindicatura de Comptes en el
seu article 14.5. diu literalment: "Las peticiones por parte de las Entidades Locales tendrán carácter
excepcional y estarán condicionadas a la previa aprobación del Pleno de la Entidad respectiva.
El Partit Popular presenta al PLE, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol•licitar a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana que audite la
gestió econòmica financera de l'Ajuntament de Favara durant els anys 2018 al 2020 respecte a les
matèries de: Contractació de personal, Execució del Pressupost Municipal, Compte General i
Procediments de Contractació Municipal del Sector Públic.

El Sr. Secretari contesta que s' hauria d' haver tractat prèviament en una Junta de Portaveus.
Sr. Sr. Pedro Juan Victoria, portaveu del PPCV, comenta que en una Junta de Portaveus realitzada
anteriorment i en la qual estava present el Sr. Secretari, va comentar la intenció de presentar la moció i
va preguntar si es presentaria al Ple per a la seua tramitació. El Sr. Victoria comenta que si no recorda
malament, això va ser el mes d'abril i que a causa del temps transcorregut i que no ha estat presentada
al Ple per a la seva tramitació, estem al desembre, considera que se si que és urgent. La moció va ser
presentada en temps i forma per registre d'entrada i des d'aleshores no s'ha presentat al Ple.
La Sra. Alcaldessa contesta que la petició d'inclusió de la moció en el Ple va ser contestada amb un
informe jurídic de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

ACTA DEL PLE

La Sra. Alcaldessa pregunta al Sr. Secretari si està motiva la urgència de la moció.

Número: 2022-0005 Data: 10/11/2022

SEGON.- Remetre còpia del present acord, a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
perquè s'inicie el tràmit.>>

El Sr. Secretari informa en contra de la urgència, per no seguir-se el procediment legalment establit per
a les declaracions d'urgència, d'un assumpte una vegada ja presentat per registre hauria d'haver-se
dictaminat amb caràcter previ per la Comissió Informativa d'Hisenda, per la naturalesa i transcendència
de les Moció presentada, i posteriorment debatre's i aprovar-se o no pel Ple Municipal, procediment que
tots dos partits ja han van emprar en una proposta conjunta en un Ple extraordinari d'agost del 2019, i
en la qual es va seguir el procediment legalment establit.
El Sr. Victoria manifesta que la moció que es va presentar al Ple extraordinari no era la de la Sindicatura
de Comptes, era la dels sous dels regidors i pregunta si estan cometent alguna ilꞏlegalitat en solꞏlicitar
la inclusió de la moció en l'ordre del dia i el que demana és que es permeti el votar democràticament la
urgència de la sessió.
El PPCV solꞏlicita que siguen els regidors per votació qui decidisca la urgència, sent aquests arguments
als quals el grup municipal del PSPV s'adhereix integrament.
L'Alcaldessa, a la vista de l'exposat per les parts, acorda sotmetre la proposta a votació la
declaració d'urgència, que llança el següent resultat:
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El Sr. Victoria pregunta al Sr. Secretari si es votarà la urgència.

VOTS A FAVOR: 6 VOTS PSOE 2, PPCV 4, VOTS EN CONTRA COMPROMÍS 5,
ABSTENCIONS: 0.
Quedant per tant declarada la urgència per majoria absoluta del nombre de regidors.
El portaveu del PPCV, solꞏlicita la votació de la Moció llegida amb anterioritat, per a la seua
aprovació pel Ple.
Acordant-se també que el grup PSPV, procedisca a la lectura de la Moció que ha solꞏlicitat
presentar en aquest Ple, i que és la següent.: INSTAR L'ALCALDIA PERQUÈ EN EL TERMINI
MÀXIM D'UN MES ES REMETEN A la FISCALIA PROVINCIAL DE VALÈNCIA, ELS
EXPEDIENTS RELATIUS DELS EXPEDIENTS 381/2017 418/2019.
VOTS A FAVOR: 6 VOTS PSOE 2, PPCV 4, VOTS EN CONTRA COMPROMÍS 5,
ABSTENCIONS: 0.

VOTS A FAVOR: 11 VOTS PSOE 2, PPCV 4, COMPROMÍS 5, VOTS EN CONTRA 0,
ABSTENCIONS: 0.
Queda aprovada per unanimitat de la totalitat de regidors que componen el consistori, adoptant
el Ple el següent ACORD:
PRIMER.- Sol•licitar a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana que audite la gestió
econòmica financera de l'Ajuntament de Favara durant els anys 2018 al 2020 respecte a les matèries
de: Contractació de personal, Execució del Pressupost Municipal, Compte General i Procediments
de Contractació Municipal del Sector Públic.
SEGON.- Remetre còpia del present acord, a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana perquè
s'inicie el tràmit
Proposada PSPV INSTAR L'ALCALDIA PERQUÈ EN EL TERMINI MÀXIM D'UN MES
ES REMETEN A LA FISCALIA PROVINCIAL DE VALÈNCIA, ELS EXPEDIENTS RELATIUS
DELS EXPEDIENTS 381/2017 418/2019.
VOTS A FAVOR: 10 VOTS PSOE 2, PPCV 4, COMPROMÍS 4, VOTS EN CONTRA 0,
ABSTENCIONS: 1.
L'alcaldessa s'absté per motius personals/familiars. Queda aprovada per majoria absoluta de la
totalitat de regidors que componen el consistori.
SISÉ.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I LES REGIDORIES.
L'alcaldessa dispensa a la regidora Maria-Jose Malonda, que per motius personals ha
d'abandonar el Ple, passant l'alcaldia a informar dels seus assumptes.
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ACTA DEL PLE

Proposada PPCV
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Procedint a realitzar un recés, per a debatre les propostes plantejades, finalitzat el recés,
l'alcaldia sotmet a votació les propostes plantejades, aprovant-se ambdues pel mateix resultat:

Número: 2022-0005 Data: 10/11/2022

Quedant, per tant, declarada també la urgència per majoria absoluta del nombre de regidors.

Li concedeix la paraula al regidor Dº. José Vicedo, que explica els temes de seguretat viària, pintura
d'aparcaments, també en el casal jove i el concurs nadalenc, i s'està organitzant la cavalcada de reis com
en anys anteriors.

Respecte a les regidories que dirigeix l'alcaldia, en el plenari anterior la resolució de modificació
de crèdits, explicant detalladament els detalls de l'expedient, sobre l'educació el consell escolar infantil
la setmana passada, s'enviara per la seu electrònica, solꞏlicitant l'aportació de tots els grups polítics pel
que desitgen aportar, no es farà activitats extraescolars per a evitar els contagis, la llicència de la llar
dels jubilats ja comentat, entregant als regidors la documentació administrativa com en tots els plens
anteriors, s'han pagat les subvencions a les entitats lucratives del municipi, el TSOC el dia 29 de
desembre, així com els altres tècnics a partir del 29 que s'adjunta a l'acta com a document annex i als
grups polítics.

L'alcaldessa felicita el nadal a tots els regidors.

SETÉ. PRECS I PREGUNTES.
El portaveu del PPCV Sr. Pedro-Juan Victoria, pregunta sobre els plataners de la plaça de Lepant
si s'han podat perquè si que han cobrat en la factura consta, es revisarà la factura, desitjant bones festes
i feliç nadal, tots els regidors.
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L'Alcaldessa davant l'absència anteriorment motiva de Sra. Maria-Jose Malonda, dona la
informació pertinent, la resolució de la plantació ja coneguda per la seua afectació al municipi, no afecta
la salut de la població, quedant en mans de la policia local el control i activitat de la plantació. La
incidència de COVID-19 és actualment a Favara de 17 casos, per la qual cosa ha baixat substancialment
els casos, els xiquets del colꞏlegi es van vacunar de COVID-19 la setmana passada a Cullera.
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Li concedeix la paraula a a el regidor Dº. Arturo Escrits, en medi ambient s'ha realitzat el Pla de
riscos sísmics redactat per una empresa adjudicatària, Consorci de la Ribera s'està colꞏlaborant en medi
ambient, també l'informe de pluges torrencials dels mesos d'octubre i novembre, a partir de gener hi
haurà dos educadors ambientals, que s'alternaren un dia per setmana en cada municipi, respecte a les
tortugues aparegudes han vingut un tècnic del parc de l'Albufera i a considerat que no són un perill com
a espècie invasora, al gener la segona presentació de l'arbre de la vida, en comerç el 15 de desembre
campanya de comerç local, amb les urnes com en anys anteriors. El Pla Resistir s'han repartit totalment
aportant Favara el 10% al seu càrrec, les altres parts corresponen a les diferents administracions, d'acord
amb la normativa establida, s'ha realitzat la ruta d'arbres documentals del municipi de Favara. Finalment
en esports anunciats que al gener hi haurà monitor d'esports en el gimnàs, que estaven les activitats
restringides per la pandèmia, únicament es realitzaven la competició oficial, donar l'enhorabona de la
participació del trinquet dels dos representants, en patrimoni les ciutats desaparegudes hi haurà
participació ciutadana solꞏlicitant les fotografies més antigues del municipi.

ACTA DEL PLE

Li concedeix la paraula a la regidora Sra. Isabel Borras, informant que tenim aprovat el projecte
de la Mancomunitat de la Ribera per al desguàs d'aigües residuals per un milió d'euros aproximadament
per als diferents municipis, s'ha substituït el subministrament elèctric de la canalització del pou, s'està
treballant en l'APP municipal per a atendre les queixes que es remeten, hi ha millora als parcs
municipals, així com la neteja dels esmentats parcs municipals i el monòlit municipal, s'ha adquirit
ilꞏluminacions nadalenques per a millorar la ilꞏluminació festiva, s'ha reforçat la neteja municipal en
vials i edificis municipals, s'està preparant la regulació de l'activitat del local dels jubilats, en urbanisme
està la Casa de la Cultura, en l'IVACE del polígon industrial falta l'asfaltat dels vials que es realitzara
pròximament, l'obra de la música està preparant-se en fase d'aprovació de la 3º fase, la reforma del local
dels grups polítics ja està realitzada en els pròxims dies es procedirà al lliurament de les claus, en
urbanisme les normes urbanístiques del sector 2º.

I no havent-hi més assumptes que tractar l’alcaldessa tanca el plenari i sent les 21:01 hores
del dia 21 de diciembre de 2021, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretari
estenc esta acta.
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