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Tipus de
convocatòria

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ORO AZORIN CANET ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 03/08/2022
HASH: 13652a68f617404c4e229cf9c3df0716

FRANCISCO ARTURO PALOMARES JULIAN ( 1 de 2 )
Secretari-Interventor
Data Signatura : 03/08/2022
HASH: b5b896b745105061d0d8513d9a0c9f79

ACTA

Excuses d'assistència presentades:
1. ESTHER CISCAR CUÑAT:
«Motius de treball»
1. MARIA TRINIDAD SALA ALMIÑANA:
«Motius de treball»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre
la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inCLOSos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

ACTA DEL PLE

Vist l'esborrany de l'Acta de la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple celebrada
el dia 1 de març de 2022, l'Ajuntament Ple per unanimitat dels assistents, amb
els següents vots:
Vots a favor: 9 ( 5 del grup municipal de Compromís, 2 del grup municipal del
PSOE i dos del grup municipal de PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
ACORDA:

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

Aprovació si s'escau de les Actes de les sessions anteriors

Donar conter de les Resolucions d’Alcaldia
Per part de la Sra. Alcaldessa es dona compte al Ple de les Resolucions de
l'Alcaldia i s'ofereix la paraula als portaveus dels diferents grups polítics.
El Sr. Rafael Gisbert Aragó, portaveu del grup municipal del PSOE, pregunta
per la Resolució nº 101/2022, sobre inici de procediment sancionador.
La Sra. Alcaldessa contesta que l'inici del procediment sancionador s'ha degut
a un problema amb un veí del municipi per la solta de coloms.
El Sr. Gisbert pregunta per la Resolució nº 122/2022 sobre aprovació de la
sol·licitud d’ajuda per a realitzar el re asfaltat del Camí de la Séquia del
Senyor perquè no entén com se sol·licita aquesta subvenció si dins del Pla
d'Inversions ja s'ha realitzat aquesta obra.
2
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Aprovar l'Acta de la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple celebrada el dia 1 de
març de 2022

La Sra. Regidora Isabel Borràs contesta que en el projecte inclòs en el Pla
d'Inversions de la Diputació es contempla el que és la infraestructura del camí
i l'emplenat de sots, però no una capa contínua d'aglomerat i en el projecte
presentat a la Conselleria d'Agricultura s'ha sol·licitat la capa contínua
d'aglomerat superior.
El Sr. Gisbert pregunta per les dues Resolucions relatives a l'arxivament
d'expedients d'infracció urbanística.

ACTA DEL PLE

La Sra. Isabel Borràs contesta que hi ha una sentència del Jutjat contenciós
administratiu que ens obliga a adaptar la tarifa degut a a demanda presentada
per ACCIONA pel que en compliment de la sentència i també per una pujada
en la taxa de proveïment de la ETAP i els costos de la Comunitat d'Usuaris de
la Ribera del Xúquer s'inicia l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal
de distribució d'aigua.

Aprovació si s'escau de la moció del Grup Municipal Compromís per la
defensa de la citricultura valenciana davant de la revisió del tractat de
Sud-Àfrica
Isabel Borràs Pasto, portaveu de Compromís per Favara, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, presenta per al debat i votació en el Ple la següent:
<<MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA CITRICULTURA VALENCIANA DAVANT DE
LA REVISIÓ DEL
TRACTAT DE SUD-ÀFRICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El Sr. Pedro Juan Victoria Miñana, portaveu del grup municipal del PP
pregunta per la Resolució núm. 147/2022 referent a l'aprovació inicial de la
modificació de l'ordenança fiscal de distribució d'aigua.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

La Sra. Alcaldessa contesta que són dos expedients instruïts per no haver
sol·licitat la corresponent llicència d'obres i que una vegada notificat l'inici de
l'expedient, immediatament van complir el tràmit exigit pel que s'ha procedit a
arxivar l'expedient d'infracció urbanística.

A banda de la crisis econòmica del sector citrícola, agreujada per l'acord
amb Sud-Àfrica, és molt important destacar les implicacions que té aquest
acord sobre el medi ambient i la salut vegetal i humana.
En primer Iloc, l’estratègia europea «De la granja a la taula» té
com a principal objectiu contribuir a la neutralitat climàtica d'ací al 2050,
amb l'evolució del sistema alimentari cap a un model sostenible. És una
contradicció en si mateixa la importació de grans quantitats de cítrics
procedents de Sud-Àfrica per la via del transport marítim, quan el transport
d'una sola taronja de Sud-Àfrica a la UE suposa la emissió de 13 g de CO 2 a
l'atmosfera, i es vol arribar a la neutralitat climàtica amb la reducció
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. A més, l'incentiu a la importació
de cítrics procedents de tercers països disminueix el consum local i de
proximitat.
Tot això se suma a l’evidència científica fitosanitària del fet que Sud-Àfrica
no està lliure de determinades plagues de quarantena prioritàries, com la
gravíssima
plaga Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
comunament
denominada "falsa arna". L'entrada de plagues com la "falsa arna" a través de
4
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ACTA DEL PLE

Des de Compromís hem demanat a la Comissió Europea un estudi de les
repercussions econòmiques desfavorables per a l'agricultura europea en la
implementació d'aquest acord, perquè la citricultura valenciana està
amenaçada per les importacions de Sud-Àfrica i la seua competència deslleial,
que destrossa el mercat i la producció. El creixement de les importacions
extracomunitàries, fins a representar el 30% del total del mercat total
citrícola europeu, el lidera Sud-Àfrica amb 783.040 tones importades en la
darrera campanya, un 33% més que la mitjana deis darrers cinc anys. Tot això
se suma a la mateixa crisi dels sectors agraris valencià, espanyol i europeu,
que estan sofrint una escalada històrica deis costos de producció sumada
a la crisi de preus en origen causada pels abusos comercials
de determinades cadenes de distribució.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

Al juny de 2016, la Unió Europea i sis països de la Comunitat pel
Desenvolupament de ('África Meridional (SADC) signaren l'Acord d'Associació
Econòmica (AAE). Concretament, la UE amb Botswana, Lesotho, Moçambic,
Namíbia, Sud-Àfrica i Eswatini. Baix aquest nou acord, les mercaderies
d'aquests països gaudeixen en general de zero aranzels i zero quotes
o contingents per a entrar a la UE. Sud-Àfrica rep aquest tracte en el 96% de
les seues exportacions a la UE. En el cas de la importació de cítrics de SudÀfrica a la UE, a manera d’exemple, les clementines tenen aranzel zero i el
desmantellament aranzelari en taronja a 2021 es troba de la següent manera:
0% d'aranzels per al període entre l'1 de juny al 15 d'octubre; 7'2% del 16
d'octubre al 30 de novembre; i 16% en el mes de desembre.

A més, des de Conselleria també s'ha insistit en la necessitat
que Brussel·les declare els nostres cítrics "producte sensible" per a
corregir els actuals desequilibris comercials i reconéixer la singularitat d'un
producte d’excel·lència. Totes les reivindicacions estan sent canalitzades
a través del Front Citrícola Valencià, que va ser constituït per part de
la Conselleria junt amb les entitats més representatives del sector per a
defensar la citricultura valenciana davant de totes les institucions
implicades.
A l'octubre del 2022 es compleix el termini de cinc anys que permet la
revisió deis Tractats signats amb tercers països, com és el cas de SudÀfrica, i la Comissió Europea pot presentar les propostes de modificació
del Tractat en cas que s'haja demostrat perjudicial per als estats
membres o que no s'hagen complit els paràmetres establits.
Es fa necessària, per tant, l’exigència que els agricultors valencians i
els productors de tercers països tinguen les mateixes regles del joc en
matèria de sanitat vegetal i salut de les persones consumidores. Ens
trobem en un moment crucial en el qual s'han de debatre i revisar, i hi
ha una oportunitat que les demandes que fem des del sector citrícola
valencià s'incloguen en les revisions que la Unió Europea fa dels acords
amb tercers països i les condicions en les quals competim amb aquestes
importacions.
5
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ACTA DEL PLE

En l’àmbit de les seues competències i en defensa del sector citrícola
valencià,
la
Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament
Rural,
Emergència Climática i Transició Ecológica está encapçalant en l’àmbit
estatal una campanya de /obbyadreada tant al Govern estatal com a la
Comissió Europea, així com a la resta de comunitats autònomes,
eurodiputades i eurodiputats i agents de diversos sectors que poden
influir i pressionar en matèria normativa a escala europea, i que consta
de diferents reivindicacions, entre les quals destaca l’exigència de les
mateixes regles del joc als productes importats per tercers països a la UE,
la reciprocitat, en raó de la protecció de la sanitat vegetal i salut de les
persones consumidores, amb l'aplicació del tractament en fred als productes
importats, de la mateixa manera que s'aplica als productes europeus que
s'exporten a tercers països. En aquest sentit, la proposta de modificació del
reglament d'execució pera fer obligatori el tractament en fred com a requisit
en la importació de productes vegetals ha sigut ben acollida pel
Ministeri d'Agricultura i vista amb bons ulls per part de la Comissió Europea.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

les importacions de tercers països, com és el cas de Sud-Àfrica, suposa la
major amenaça actualment a la citricultura valenciana. El fet d'importar
productes vegetals de països extracomunitaris en els quals es troba
present aquest insecte suposa un greu risc fitosanitari per a l'agricultura i
el medi ambient comunitaris, que pot provocar importants pèrdues
econòmiques i danys ambientals a la sanitat vegetal.

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa l'adopció deis següents:

ACORDS

ACTA DEL PLE

TERCER.-L'Ajuntament de Favara dona suport la Conselleria d'Agricultura
i inste al Govern d'Espanya a reclamar davant la Comissió Europea
l'establiment del tractament en fred per als productes cítrics que importe la
UE de països tercers.
QUART.- L'Ajuntament de Favara dona suport a l'acció del Front Citrícola
Valencià davant les diferents institucions en defensa del sector citrícola
valencià.
QUINT.- L'Ajuntament de Favara insta als eurodiputats i eurodiputades
valencians de tots els grups polítics a defensar la revisió de
l'acord comercial amb Sud-Àfrica, amb especial atenció i protecció als
cítrics valencians.
SEXT.- Remetre aquests acords al Ministeri d'Agricultura, a la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i Transició
Ecològica i als grups parlamentaris d e l e s C o r t s V a l e n c i a n e s , i a l s
grups
polítics
del
Parlament
Europeu
a m b eurodiputats/eurodiputades valencians.
Isabel Borràs, regidora Grup Municipal Compromís per Favara. Favara,
22 de febrer de 2.022>>

La Sra. Isabel Borràs informa que aquesta moció complementa la presentada
pel PSOE en l'anterior Ple i en aquesta moció, diu que es revisara l'acord de
6
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SEGON. - L'Ajuntament de Favara dona suport a les reivindicacions de
la Conselleria d'Agricultura i insta el Govern d'Espanya a defensar davant
la Comissió Europea la declaració dels cítrics valencians com
a "producte sensible", i fer-ho extensible a altres convenis, com el d'Egipte i
Turquia.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

PRIMER.-L'Ajuntament de Favara insta al Govern d'Espanya a defensar
davant la Comissió Europea la revisió de l'acord comercial amb Sud-Àfrica,
amb especial atenció i protecció als cítrics valencians.

la CEE amb Sudàfrica, se sol·licita que els nostres eurodiputats, siguen del
partit que siguen, donen suport als agricultors valencians ja que l'actual
acord s'ha demostrat que ens ha perjudicat més que beneficiat.
També informa que el punt tercer de la moció sobre el tractament en fred, es
pot retirar per què és una reivindicació que ja s'ha aconseguit.

La Sra. Isabel Borràs accepta la proposta de modificació realitzada pel Sr.
Rafael Gisbert respecte al canvi de Conselleria d'Agricultura per Generalitat
Valenciana.

ACTA DEL PLE

Després de la deliberació es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 9 (5 de COMPROMÍS, 2 DEL PSOE I 2 DEL PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Pel que l'Ajuntament Ple, per majoria absoluta dels membres de la
Corporació
ACORDA:

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

El Sr. Rafael Gisbert del Grup Municipal del PSOE, manifesta que
efectivament és una moció que complementa la presenta pel seu grup polític
en el passat Ple i sol·licita que es modifique la moció i on figura Conselleria
d'Agricultura figure Generalitat Valenciana ja que aquesta reivindicació no és
solament de la Conselleria de Agricultura si no de tota la Generalitat
Valenciana que va ser plasmada en una sol·licitud perquè els cítrics
valencians foren tractats com a sensibles.

SEGON. - L'Ajuntament de Favara dona suport a les reivindicacions de
la Generalitat Valenciana i insta el Govern d'Espanya a defensar davant
la Comissió Europea la declaració dels cítrics valencians com
a "producte sensible, i fer-ho extensible a altres convenis, com el d'Egipte i
Turquia.
TERCER.- L'Ajuntament de Favara dona suport a l'acció del Front Citrícola
Valencià davant les diferents institucions en defensa del sector citrícola
valencià.
QUART.- L'Ajuntament de Favara insta als eurodiputats i eurodiputades
valencians de tots els grups polítics a defensar la revisió de
l'acord comercial amb Sud-Àfrica, amb especial atenció i protecció als
7
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PRIMER.- L'Ajuntament de Favara insta al Govern d'Espanya a defensar
davant la Comissió Europea la revisió de l'acord comercial amb Sud-Àfrica,
amb especial atenció i protecció als cítrics valencians.

cítrics valencians.
QUINT.- Remetre aquests acords al Ministeri d'Agricultura, a la
Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris d e l e s C o r t s
Valencianes, i als grups polítics del Parlament Europeu
a m b eurodiputats/eurodiputades valencians.

<<MOCIÓ PER A SOL·LICITAR UNA SÈRIE DE PROPOSTES D'ACORD
AMB L’OBJECTIU DE MILLORAR LA RELACIÓ EXISTENT ENTRE LES
CONFEDERACIONS HIDROGRÀFIQUES I ELS AJUNTAMENTS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Els organismes de conca, amb la denominació de Confederacions
Hidrogràfiques, van ser creades l'any 1926 per Reial decret llei, venint
definides en la Llei d'Aigües com a entitats de Dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i diferent de l'Estat, adscrites a efectes administratius al
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la
Direcció General de l'Aigua, com a organisme autònom amb plena autonomia
funcional.
De manera general, tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana es
relacionen amb les Confederacions Hidrogràfiques en diferents àmbits, com
ara:
Treballs en domini públic hidràulic al seu pas per municipis (zones urbanes
i no urbanes).
Control de masses d'aigua.
Contaminació difusa per nitrats agraris (purins).
Representativitat de la CHJ en les Juntes Centrals d'Usuaris de masses en
mal estat.
Gestió, explotació i manteniment de les estacions depuradores d'aigües
residuals i la seua relació amb el titular de l'abocament.

8
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ACTA DEL PLE

Isabel Borràs Pasto, portaveu de Compromís per Favara, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
Locals, presenta per al debat i votació en el Ple la següent moció remesa per
la FVMP amb la finalitat que s’adopti pel Ple.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

Aprovació si s'escau de la moció per a millorar la relació existent entre
les Confederacions Hidrogràfiques i els Ajuntaments de la Comunitat
Valenciana

És per tot això que es proposa al Ple de la Corporació els següents:

ACORDS

ACTA DEL PLE

Els responsables municipals d'aquestes localitats mostren la seua
preocupació pel lamentable estat del domini públic hidràulic en alguns
enclavaments concrets, per la qual cosa sol·liciten que es prenguen mesures
abans de futures desgràcies.

SEGON.
Sobre el control de masses d'aigua es considera necessari que s’augmenti el
nombre d'inspeccions per part de les CCHH, directament en el lloc, així com
l'augment dels punts de control dels nivells piezomètrics en les masses
d'aigua que es troben en mal estat, per la qual cosa s'ha d'augmentar i
extremar el seu control en aquest sentit. No hi ha res a oposar al fet que
l'administració contracte assistències tècniques per a la recopilació,
comprovació i tractament de dades sobre els aprofitaments d'aigües en la
conca hidrogràfica davant la insuficiència de mitjans.
Per això, s'insta les CCHH:
a)

Que a través dels serveis apropiats a cada cas exercisquen amb diligència
les seues potestats d'investigació i control sobre els aprofitaments d'aigües
que puguin estar incomplint la legalitat per no disposar de concessió o per
utilitzar més cabal del concedit, així com sobre els abocaments que no
compten amb autorització o incomplisquen les seues condicions.
b)

Incoen amb promptitud, si es detecten infraccions, els corresponents
procediments sancionadors.

9
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Sobre els treballs en domini públic hidràulic al seu pas per municipis (zones
urbanes i no urbanes) i davant el debat sobre l'administració responsable de
dur a terme la «neteja de llits», es reclama a les CCHH (en cas de no existir
protocols d'actuació entre entitats locals i la Confederació Hidrogràfica
pertinent), que a través d'un programa d'adequació de llits, es facen treballs o
es continuen realitzant, d'eliminació dels «punts negres» de rius i llits
d'aquests municipis. Eliminant l'arbratge sec i restes de vegetació, retirant
obstacles que interfereixen negativament en el flux normal del llit, amb la
finalitat de millorar la capacitat de desguàs i reduir així el risc de
desbordament davant possibles avingudes.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

PRIMER.

Utilitzen eficaçment tots els mitjans que els atorga la llei per a garantir la
resolució final, evitar la continuació de l'activitat infractora i materialitzar
efectivament les ordres de paralització de l'aprofitament, com ara el
segellament d'equips, instal·lacions, pous i el cessament d'activitats,
l'execució forçosa de les seues ordres i resolucions, la imposició
d'indemnitzacions per danys al domini públic hidràulic, si escau, i la caducitat
de les concessions.
TERCER.

També s'ha de requerir a les autoritats agràries competents la revisió en
profunditat dels programes d'actuació de les zones vulnerables a la
contaminació difusa per nitrats agraris existents que s'han revelat ineficaços,
per a millorar el seu nivell d'exigència, adaptar-los a la situació i problemàtica
de cada zona vulnerable, i dotar-los de sistemes efectius de control i sanció
del seu incompliment i de seguiment de la seua efectivitat.
QUART.
Sobre la representativitat de la CHJ en les Juntes Centrals d'Usuaris de
masses en mal estat, se considera necessari l'assistència de personal de les
CCHH en les diferents Assemblees de les Comunitats d'Usuaris o Juntes
Centrals d'Usuaris de la massa que està en mal estat. Cal obligar a integrarse en les Comunitats d'Usuaris d'Aigües Subterrànies a personal de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que es regule la seua participació i
representació en els Òrgans de Govern, administració i cooperació previstos
en la Secció Segona del Capítol III del Títol II del TRLA.

CINQUÉ.
Sobre la gestió, explotació i manteniment de les estacions depuradores
10
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A falta de mesures de control efectives per les autoritats agronòmiques
responsables, cal incloure en el Pla Hidrològic prohibicions i limitacions
específiques a la «valorització agronòmica» de purins sobre superfícies
agrícoles o forestals que generen pressió significativa per contaminació difusa
d'origen agrari sobre masses d'aigua o zones protegides (article 9.4 Reial
decret 306/2020).

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

Sobre la contaminació difusa per nitrats agraris (purins), cal requerir a les
CCHH que participi en el control de l'aplicació dels purins com a abonament o
esmena orgànica i les basses de purins, en entendre-les com a activitat
susceptible de contaminar les aigües subterrànies, ja que no consideren ara
que siguin ells als quals competeix tal actuació.

ACTA DEL PLE

c)

El Sr. Rafael Gisbert proposa que s' incloga el següent en la moció:

ACTA DEL PLE

"Que siga la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la que assumisca la neteja
dels residus causats per l'arrossegament de la vegetació del riu als municipis
afectats."
Després de la deliberació s'acorda incloure en la moció la proposta efectuada
pel Regidor Sr. Gisbert i es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 9 (5 de COMPROMÍS, 2 DEL PSOE I 2 DEL PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Pel que l'Ajuntament Ple, per majoria absoluta dels membres de la Corporació

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

d'aigües residuals i la seua relació amb el titular de l'abocament, que
s’exigissin l'obligació a gestors i explotadors de les Estacions Depuradores
d'Aigües Residuals, sobre la immediata comunicació al titular de l'abocament
de qualsevol aspecte que afecte el normal funcionament de l'EDAR. Es donen
situacions, com per exemple, que l'explotació de l'EDAR realitza alleujaments
d'aigua residual no tractada a Domini Públic Hidràulic, i el titular de
l'abocament no és coneixedor, però després sí que és el responsable de
l'abocament. Així mateix, qualsevol problema en l'explotació que afecte els
rendiments i al bon tractament de la instal·lació, ha de ser conegut pel titular
de l'abocament, ja que és el responsable d'aquest. L'Organisme de conca
sempre incoarà els seus expedients sancionadors contra el titular de
l'abocament, però si és per alguna praxi de gestió o problema d'explotació o
manteniment, mal funcionament, etc., la responsabilitat no hauria de recaure
en l'entitat local. València, 10 de març de 2022>>

PRIMER.
Sobre els treballs en domini públic hidràulic al seu pas per municipis (zones
urbanes i no urbanes) i davant el debat sobre l'administració responsable de
dur a terme la «neteja de llits», es reclama a les CCHH (en cas de no existir
protocols d'actuació entre entitats locals i la Confederació Hidrogràfica
pertinent), que a través d'un programa d'adequació de llits, es facen treballs o
es continuen realitzant, d'eliminació dels «punts negres» de rius i llits
d'aquests municipis. Eliminant l'arbratge sec i restes de vegetació, retirant
obstacles que interfereixen negativament en el flux normal del llit, amb la
finalitat de millorar la capacitat de desguàs i reduir així el risc de
desbordament davant possibles avingudes.
Que siga la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la que assumisca la neteja
dels residus causats per l'arrossegament de la vegetació del riu als municipis
afectats
11
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ACORDA:

Els responsables municipals d'aquestes localitats mostren la seua
preocupació pel lamentable estat del domini públic hidràulic en alguns
enclavaments concrets, per la qual cosa sol·liciten que es prenguen mesures
abans de futures desgràcies.

Que a través dels serveis apropiats a cada cas exercisquen amb diligència
les seues potestats d'investigació i control sobre els aprofitaments d'aigües
que puguin estar incomplint la legalitat per no disposar de concessió o per
utilitzar més cabal del concedit, així com sobre els abocaments que no
compten amb autorització o incomplisquen les seues condicions.
b)

c)

Incoen amb promptitud, si es detecten infraccions, els corresponents
procediments sancionadors.

Utilitzen eficaçment tots els mitjans que els atorga la llei per a garantir la
resolució final, evitar la continuació de l'activitat infractora i materialitzar
efectivament les ordres de paralització de l'aprofitament, com ara el
segellament d'equips, instal·lacions, pous i el cessament d'activitats,
l'execució forçosa de les seues ordres i resolucions, la imposició
d'indemnitzacions per danys al domini públic hidràulic, si escau, i la caducitat
de les concessions.
TERCER.
Sobre la contaminació difusa per nitrats agraris (purins), cal requerir a les
CCHH que participi en el control de l'aplicació dels purins com a abonament o
esmena orgànica i les basses de purins, en entendre-les com a activitat
susceptible de contaminar les aigües subterrànies, ja que no consideren ara
que siguin ells als quals competeix tal actuació.

12
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a)

ACTA DEL PLE

Sobre el control de masses d'aigua es considera necessari que s’augmenti el
nombre d'inspeccions per part de les CCHH, directament en el lloc, així com
l'augment dels punts de control dels nivells piezomètrics en les masses
d'aigua que es troben en mal estat, per la qual cosa s'ha d'augmentar i
extremar el seu control en aquest sentit. No hi ha res a oposar al fet que
l'administració contracte assistències tècniques per a la recopilació,
comprovació i tractament de dades sobre els aprofitaments d'aigües en la
conca hidrogràfica davant la insuficiència de mitjans.
Per això, s'insta les CCHH:

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

SEGON.

A falta de mesures de control efectives per les autoritats agronòmiques
responsables, cal incloure en el Pla Hidrològic prohibicions i limitacions
específiques a la «valorització agronòmica» de purins sobre superfícies
agrícoles o forestals que generen pressió significativa per contaminació difusa
d'origen agrari sobre masses d'aigua o zones protegides (article 9.4 Reial
decret 306/2020).

QUART.

ACTA DEL PLE

Sobre la representativitat de la CHJ en les Juntes Centrals d'Usuaris de
masses en mal estat, se considera necessari l'assistència de personal de les
CCHH en les diferents Assemblees de les Comunitats d'Usuaris o Juntes
Centrals d'Usuaris de la massa que està en mal estat. Cal obligar a integrarse en les Comunitats d'Usuaris d'Aigües Subterrànies a personal de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que es regule la seua participació i
representació en els Òrgans de Govern, administració i cooperació previstos
en la Secció Segona del Capítol III del Títol II del TRLA.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

També s'ha de requerir a les autoritats agràries competents la revisió en
profunditat dels programes d'actuació de les zones vulnerables a la
contaminació difusa per nitrats agraris existents que s'han revelat ineficaços,
per a millorar el seu nivell d'exigència, adaptar-los a la situació i problemàtica
de cada zona vulnerable, i dotar-los de sistemes efectius de control i sanció
del seu incompliment i de seguiment de la seua efectivitat.

Sobre la gestió, explotació i manteniment de les estacions depuradores
d'aigües residuals i la seua relació amb el titular de l'abocament, que
s'exigisca l'obligació a gestors i explotadors de les Estacions Depuradores
d'Aigües Residuals, sobre la immediata comunicació al titular de l'abocament
de qualsevol aspecte que afecte el normal funcionament de l'EDAR. Es donen
situacions, com per exemple, que l'explotació de l'EDAR realitza alleujaments
d'aigua residual no tractada a Domini Públic Hidràulic, i el titular de
l'abocament no és coneixedor, però després sí que és el responsable de
l'abocament. Així mateix, qualsevol problema en l'explotació que afecte els
rendiments i al bon tractament de la instal·lació, ha de ser conegut pel titular
de l'abocament, ja que és el responsable d'aquest. L'Organisme de conca
sempre incoarà els seus expedients sancionadors contra el titular de
l'abocament, però si és per alguna praxi de gestió o problema d'explotació o
manteniment, mal funcionament, etc., la responsabilitat no hauria de recaure
en l'entitat local.
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CINQUÉ.

Aprovació si s'escau de la Declaració Institucional sobre la Comarcal
CV-510
ISABEL BORRÀS PASTOR , regidora d'este Ajuntament, presenta per al seu
debat i aprovació si s'escau, la següent
<<DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

ACTA DEL PLE

Els mesos d'estiu, es produeix el col·lapse, i és impossible accedir a la N-332
sense jugar-se la vida, i sense patir els embussos que es formen, tant per dins
del poble, per Reis Catòlics, com per l'Avinguda Antonio Molina Meliá.
La Diputació de València fa quasi 20 anys que inicià el projecte de variants de
la CV-510 acabant les de Corbera i Llaurí, però quan li ha tocat el torn a
Favara, els continus esdeveniments de posada en serveis d’altres vies han
paralitzat solucionar el nostre problema.
Bé és cert, que als darrers anys la Diputació de València ha intentar millorar la
via, amb solucions de pacificació de trànsit, millores al drenatge o la
conservació. Però també és cert, que cada vegada estem patint més
accidents amb vianants al tram urbà, amb conseqüències mortals a l’últim
més.
Una de les possibles solucions, es va tractar de manera conjunta entre les
tres administracions implicades- Ajuntament de Favara, Ministeri de Foment i
Diputació de València- deixant un ramal d’accés a la nova redona de l’enllaç
de l’AP-7 amb la N-332.
La solució no pot ser “traslladar” la CV-510 de la via actual a altra via del
municipi, sinó que ha de fer-se de manera que no afecte al casc urbà actual.
Per tot això, presentem al Ple els següents
ACORDS
PRIMER.- Demanar al Govern d'Espanya, i en concret al Ministeri de Foment,
l’accés a l´AP-7 des de la CV-510 a Alzira/Corbera, per evitar que el trànsit
procedent de l Ribera Alta cap a les platges passe per Favara.
14
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Si bé l’alliberament e l’AP-7, i la posada en servei de l’A-38 Sueca-Favara,
han reduït considerablement el trànsit de pas per la N-332, no s’ha notat cap
disminució de trànsit per la CV-510. Aquesta carretera, és utilitzada pels
habitants de la Ribera per accedir a les platges, i per anar a l'Hospital de la
Ribera.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

Des de sempre, Favara ha patit el trànsit de la carretera N-332, que
travessava per dins del poble, partint-lo en dos, i obligant als veïns
a
extremar precaucions, tant a l'hora de travessar-la com a vianants , com a
l'hora d'incorporar-se amb vehicle. Altra de les vies que parteixen el poble , és
la CV-510, Ctra. Favara-Alzira

SEGON.- Demanar que, que la Diputació de València destini els mitjans
necessaris a l'acabament de la variant de la CV-510 al seu pas per Favara,
amb solució exempta a cap via municipal.
TERCER.- Traslladar la present moció al Govern d’Espanya, al de la
Generalitat, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Diputació
de València.>>

La Sra. Alcaldessa contesta que si l'Ajuntament és citat en algun moment per
a tractar aquest assumpte s'avisarà als portaveus dels Grups Municipals i en
segon lloc la Sra. Alcaldes aclareix que el que l'opció de desviar el trànsit per
l'Avinguda d'Alzira fora factible no significa que l'equip de govern donara
suport a aquesta opció, de fet en cap moment s'ha considerat l'acceptar
aquesta proposta.
El Sr. Pedro Juan Victoria del grup municipal del PP manifesta que el seu grup
donarà suport a la declaració però sol·licita incloure un quart punt en el qual
s'inste la Diputació perquè en un termini de dos, tres o quatre mesos
convoque a l'Ajuntament a una reunió i ens oferisca possibles alternatives al
desviament de Favara.
Per la Sra. Alcaldessa s'informa que a més d'això, tenia intenció en informació
d'oferir un pas més sobre aquest assumpte, però que si a tots els sembla bé
es pot tractar ara i atés que no hi ha expectatives de contestació per a la
reunió amb Diputació, es proposa el realitzar un tall de carretera cada mes, el
dia 4 per a veure si això fet accelera una possible solució i convidar a tot el
municipi al fet que participe.

Després de la deliberació es procedeix a la votació amb el resultat següent:
Vots: 9 (5 de COMPROMÍS, 2 del PSOE i 2 del PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
15
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ACTA DEL PLE

El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE manifesta que estan totalment d'acord
amb, a la Declaració però que s'haurien d'haver establit les bases amb
anterioritat pel fet que el seu grup a una proposta que s'havia realitzat i que la
Sra. Alcaldessa considerava factible que era el desviar el trànsit per la
Avinguda d'Alzira fins a enllaçar amb la redona existent i no estaven a favor
perquè un carrer no pot substituir a una carretera de la Diputació. El Sr.
Gisbert ofereix el seu suport per a qualsevol actuació que realitze l'Ajuntament
en respecte a aquest punt.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

La Sra. Alcaldessa ofereix les paraula als portaveus dels grups polítics de la
Corporació.

Per la qual cosa l' Ajuntament Ple, per majoria absoluta dels membres de la
Corporació
ACORDA:
PRIMER.- Demanar al Govern d'Espanya, i en concret al Ministeri de Foment,
l’accés a l´AP-7 des de la CV-510 a Alzira/Corbera, per evitar que el trànsit
procedent de l Ribera Alta cap a les platges passi per Favara.
SEGON.- Demanar que, que la Diputació de València destini els mitjans
necessaris a l'acabament de la variant de la CV-510 al seu pas per Favara,
amb solució exempta a cap via municipal.

ACTA DEL PLE

QUART.- Sol·licitar a la Diputació de València perquè en un termini de tres
mesos convoque a l'Ajuntament a una reunió i ens oferisca possibles
alternatives al desviament de Favara.
QUINT.- Realitzar un tall de carretera cada mes, el dia 4 per a veure si això fet
accelera una possible solució i convidar a tot el municipi al fet que participe

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

TERCER.- Traslladar la present moció al Govern d’Espanya, al de la
Generalitat, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Diputació
de València.

Per part de la Sra. Alcaldessa es dona compte al Ple de l'Ajuntament que amb
motiu de la subvencions finançades amb càrrec al Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència dissenyat per l'Estat espanyol a l'empar del
Mecanisme per a la Recuperació i la resiliència (MMR), establit a través del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual es constitueix el Fons de Recuperació, és necessari
disposar d'un Pla de Mesures Antifrau.
La Sra. Alcaldessa informa el Ple que per mitjà de la Resolució 140/2022 de
22/04/2022 s'han iniciat els tràmits per a l'aprovació del Pla de Mesures
Antifrau i crear la Comissió Antifrau i per mitjà de la Resolució 141/2022 s'ha
aprovat la Declaració Institucional de Lluita contra el Frau.
Sotmeses les Resolucions al Ple per a la seua ratificació, l'Ajuntament Ple per
unanimitat dels assistents, amb 5 vots a paüra de Compromís, 2 vots a favor
16
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Aprovació si s'escau de la ratificació de les resolucions del expedient
266/2022. Pla antifrau de l'Ajuntament

del PSOE i 2 vots a favor del PP,
ACORDA:
Ratificar les Resolucions d'Alcaldia 140/2022 i 141/0200, totes dues del dia
22/04/2022.

Donar conter de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament del exercici
2021. Expedient 154/2022.

ACTA DEL PLE

El Sr. Secretari dona conter de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 i
comenta que el resultat pressupostari a sigut negatiu, ascendint a la quantitat
de -187.559,89 €, s'han realitzat ajustos per import de 312.357,55 € per la
qual cosa el resultat pressupostari ajustat ascendeix a 124.797,698 € per tant
s'ha de fer un pla econòmic financer per a absorbir aquest resultat negatiu.
Una vegada fets els ajustos corresponents la necessitat de finançament de
88.188.68 € per lo que l'Ajuntament incomplex el objectiu de estabilitat
pressupostària.
L'Ajuntament compleix amb la regla de despesa en l'exercici 2021 en ser
inferior la despesa no financera computable (1.846.534,95 €) al límit de regla
de despesa (2.016.041,26 €).
L'índex d'endeutament és del 2,57 % i l'índex d'estalvi net és del -1,35 % per
la qual cosa el límit de deute és correcte.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

La Sra. Alcaldessa li dona la paraula al Sr. Secretari-Interventor.

Conclusions, l'Ajuntament de Favara compleix la regla de despesa i el límit de
deute i incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
El Sr. Pedro Juan Victoria del grup municipal del PP pregunta quins ajustos es
plantegen.
El Sr. Secretari nomena que seran els que marquen la llei, l'informe està fet
per GS Local. En l'informe, al quadre D, estan detallats els ajustos del capítol
1, del capítol 2 no hi ha res i el capítol 3, de la liquidació PIE del 2008 del
2009 i el pendent d'aplicar de pressupost, en total 81.810€ d'ajustos, restant
als 169.999,40 € es queda en 88.188.68€.
El Sr. Pedro Juan Victoria del grup municipal del PP pregunta quin import és
vol ajustar i que no es pot estar 2 anys en negatiu.
El Sr. Secretari contesta que seria 101.745 € si estan interessats, el fer una
reunió amb GS Local perquè informarà detalladament que ajustos cal
17
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El romanent de les despeses generals és de 265.092,66 €

realitzar.
Es el primer any en negatiu per això es vol fer el pla econòmic.
El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE comenta que en el informe de
secretaria en el punt 4 per tot lo exposat i per motius aliens de l’entitat no és
possible tindre la liquidació del pressupost del exercici 2021 aprovat abans de
1 de març i pregunta si és que es té que aprovar la liquidació.
També diu que dels 101 mil euros del capítol 1 que se expliqui el ajust.

La Sra. Alcaldessa explica la situació de l'Ajuntament amb els llocs de treball, amb
baixes, sous, i nòmines en el pressupost que no estan actualitzades. Hi ha tres
policies, els dos actuals i un altre que està de baixa però el sou l'abona l'Ajuntament,
el Secretari-Interventor, a causa de l'antiguitat cobra més que l'anterior. Hi ha hagut
baixes que s'han hagut de cobrir, els càrrecs polític també cobra més. S'ha abonat la
quitança de la Psicòloga. Hi ha dos monitors, l'Escola Infantil, els policies tenen un
plus pel seu horari i les administratives per la seva responsabilitat, hi ha dues
persones de neteja. Es parteix d'un 2018 i ara hi ha molts més treballadors i les
nòmines s'han incrementat.
També es prega que s'entenga la situació, que els diners que falten per aplicar són
de
sous
de
personal
que
donen
un
servei
per
al
poble.
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula als portaveus dels grups polítics de la
Corporació.
El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE fa referència de les nòmines que s'han pagat,
que no estan els policies, els administratius, ni la neteja.
Sols està el Secretari-Interventor, personal de guarderia, la psicòloga, òrgans de
govern i dos treballadors i lo demes de seguretat social i sols la factura de 61,80 €.
El Sr. Gisbert demana el veure la nota de reparo del Secretari-Interventor, que hi ha
d'haver si s'han pagat 23.000 € sense consignació pressupostària.
18
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La Sra. Alcaldessa explica que hi ha un desfase de 101.000 € i s'ha quedat pendent
d'una factura que no es va presentar en temps però s'ha tingut que reconèixer. La
tresorera no ha pogut col·locar 23 mil euros en el pressupost corresponents a
nòmines de personal que han quedat pendents d' aplicar.

ACTA DEL PLE

Aprovació si s'escau del reconeixement extrajudicial de crèdits. Expedient
256/2022

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

El Sr. Secretari contesta que la liquidació esta aprovada per Resolució
d’Alcaldia, i es parlarà amb GS Local perquè expliqui els ajustos.

La Sra. Alcaldessa comenta que no sap si està la nota de reparo, però que si és un
imperatiu legal el pagar les nòmines del personal i li pregunta al Sr. Gisbert si només
per no haver-hi una nota de reparo va a votar en contra.
El Sr. Gisbert, del Grup Municipal PSOE, comenta que vota en contra.
La Sra. Alcaldessa dona torn de paraula al Sr. Pedro Juan Victoria del grup municipal
del PP.

El Sr. Pedro Juan Victoria del grup municipal del PP comunica i recalca que el
extrajudicial es per
a
casos
excepcionals,
i
que
se
sabia
que partides pa pagar els càrrecs públics no hi havien i que es podrien haver portat
modificacions de crèdit.
Després de la deliberació es procedeix a la votació amb el resultat següent:
Vots a favor: 5 (5 de COMPROMÍS)
Vots en contra: 4 (2 del PSOE i 2 del PP)
Abstencions: 0

ACTA DEL PLE

La Sra. Alcaldessa comenta que es du 4 anys en el pressupost prorrogat, i que la
tresorera no ha pogut ser capaç de ficar més diners, perquè hi hagut substitucions i el
servei s'ha hagut de donar.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

El Sr. Pedro Juan Victoria del grup municipal del PP, comunica que el seu grup, van a
votar en contra, comenta que és un expedient administratiu, que al principi del any se
sabia que no hi havia partida pressupostari i perquè no s'havia fet una modificació de
crèdit.

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 257/2022 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, com
segueix a continuació:

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Programa Económica

323
323
326
326

13101
16000
13101
14100

Descripción

LABORAL TEMPORAL ENSENYANÇA INFANTIL
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EDUCACIO INFANTIL
LABORAL TEMPORAL SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIO
ALTRE PERS.TALLERS ( PASQUA, E.ESTIU, BECARIS, LUDO,C.

Importe

1.172,77
2.304,15
2.440,97
1.200,82
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Per la qual cosa l' Ajuntament de Favara en Ple, per majoria simple, ACORDA:

16000

326
342
912
912
920
920
920
920
920
920

16001
16000
10000
16000
12000
12100
12101
15000
16000
22000

685,70
169,47
564,68
7.923,63
1.597,48
1.089,21
764,54
928,24
476,10
2.125,15
61,80
23.504,71

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

23.504,71

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

23.504,71

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.

ACTA DEL PLE

FINANCIACIÓN

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

326

JOVE)
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SERV. COMPL. EDUCACIÓ
SEGURETAT SOCIAL PERS. TALLERS
PASQUA,/ESCOLETA/LUDO/C. JOVE
SEGURETAT SOCIAL PERS. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN
SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN
BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL A1
COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL
COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL
MATERIAL D'OFICINA
SUMAN

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldreles.
TERCER.- Aprovar conjuntament l'expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits R.E.C. nº 1/2022, expedient 256/2022 d'exercicis anteriors per un import total
de 23.504,71 euros la relació dels quals figura en l'expedient, amb descripció
d'import, partida pressupostària, concepte i any d'aplicació.
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b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que
haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establida la vinculació jurídica.

TOTAL:

1.089,21 €NOMINAS
764,54 €NOMINAS
476,10 €NOMINAS
928,24 €NOMINAS
1.172,77 €NOMINAS
2.440,97 €NOMINAS
7.923,63 €NOMINAS
1.200,82 €NOMINAS
375,01 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
685,70 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
559,87 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.055,43 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
159,88 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
564,68 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2.304,15 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
134,84 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
9,59 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.597,48 €TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
61,80 €FERNANDO MOLL
23.504,71 €

QUART.- Donar trasllat del present acord a Secretaria intervenció perquè es realitzin
les operacions comptables de reconeixement de l' obligació i,en el seu cas, els
pagaments pertinents.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

2022 920 12000
2022 920 12100
2022 920 15000
2022 920 12101
2022 323 13101
2022 326 13101
2022 912 10000
2022 326 14100
2022 920 16000
2022 326 16000
2022 920 16000
2022 920 16000
2022 326 16001
2022 342 16000
2022 323 16000
2022 920 16000
2022 326 16001
2022 912 16000
2022 920 22000

ImporteNombre Ter.

ACTA DEL PLE

Aplic. Presup

Aprovació si s'escau del canvi d'ús de la zona del polígon industrial
SUMMUM
Per part de la Sra. Regidora Isabel Borràs del grup municipal COMPROMÍS,
s'informa al Ple de l'Ajuntament que és el mateix punt que s'ha tractat en
altres sessions i atès que l'equip de govern insisteix que és un bon projecte
per a Favara es torna a presentar aquest punt al Ple de l'Ajuntament amb
l'esperança que siga recolzada la seua aprovació. La proposta seria
l'aprovació plenària de l'inici de l'expedient de la modificació de les normes
subsidiàries per al canvi d'ús de l'illa ubicada al polígon industrial, entre els
carrers Ribera Baixa, Corbera i Joan Fuster, d'hoteler que és el que té
actualment a un ús dotacional social per poder instal·lar el centre social que
està previst dins del Pla de la Conselleria, per la qual cosa es torna a
21
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QUINT.- Condicionar el present Acord a l' entrada en vigor de l' expedient de
modificació de crèdits 257/2022 que es troba en tràmit conjuntament i finança el
present reconeixements extrajudicial.

presentar la proposta a votació i es demana que sigui aprovada per tractar-se
d' un servei social.
La Sra. Alcaldessa informa que es va realitzar una visita per part del
Comissionat de Presidència, el Secretari Autonòmic i el Director General
d'Infraestructures per a informar sobre el projecte i que la documentació ha
sigut remesa als portaveus. El projecte arrenca perquè han intentat aprofitar
edificis ja construïts perquè sigui més ràpid i per això es té intenció d'ubicar-lo
a Favara, per l'hotel en desús existent. S'informa del preu de compra així com
del de reforma i que es preveu la creació de 150 llocs de treball i un fort
impacte econòmic en el comerç local, motius que es torni a presentar al Ple
per a la seua aprovació.

Tan mateix que estem d'acord com no pot ser d'altra manera que les persones
que pateixen malalties mentals siguen ateses per part de les Administracions
Públiques dins de la Sanitat Pública i Universal i que per part de la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives pretén realitzar en l'edifici és un CEEM
( Centre Específic de Malalts mental Crònics) i un CRIS (Centre de
Rehabilitació i d'Inserció Social) considerem que l'actual equip de govern no
ha actuat de manera correcta.
Primerament els grups de l'oposició ens assabentarem per les xàrcies socials
del projecte que pretenia la Conselleria i que amb el silenci de l'actual equip
de govern als partícips electes del poble aquest govern a actuat de manera
totalment partidista.
Considerem que un projecte tan important que pretén l'autonomia personal i la
socialització deis malalts mentals i que atenent a que Favara ja existeix un
centre de Salut Mental considerarem que la millor proposta seria la d'informar
de manera correcta a la ciutadania per a que posteriorment s'establira un
procediment de participació ciutadana.
Reunit amb el Comissionat de Salut Mental, el Secretari Autonòmic i el
Director General la impressió que els vaig traslladar era que en certa
manera hi haja un rebuig per part de veïns i veïnes que hem traslladaren la
seua inquietud per la falta d'informació i que és deuria de realitzar una
xerrada informativa a Favara per explicar el projecte.
Considerant que la reunió informativa dels alts càrrecs, que ens enterarem
per les xàrcies socials, realitzada, no ha tingut el calat suficient en la
22
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ACTA DEL PLE

“El grup socialista a l'Ajuntament de Favara justifica el seu vot en contra a la
proposta de canvi d'ús de la parcel•la on s'ubica I ‘antic Summun per les
següents consideracions.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

El Sr. Gisbert del Grup del PSOE indica que aquest debat ja s'ha tingut dos
vegades i a continuació exposa la postura del grup socialista que es transcriu
íntegrament a continuació:

ciutadania per la poca assistència deis veïns a la xerrada i la falta
d'informació per part de l'actual equip de govern al conjunt de la ciutadania
anem a votar en contra d'aquesta proposta fins que no participe el poble per
a donar la seua opinió al projecte.”
El Sr. Victòria del Grup del Partit Popular indica que la postura del seu grup
va continuar en la mateixa línia que les dues vegades anteriors que es va
presentar al Ple per a la seua aprovació, i per tant van a votar en contra.
Després de la deliberació es procedeix a la votació amb el resultat següent:
Vots: 5 de COMPROMÍS
Vots en contra: 4 (2 del PSOE i 2 del PP)
Abstencions: 0

ACORDA:

ACTA DEL PLE

L'inici de l'expedient per a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries
(Homologades) de Favara per permetre la compatibilitat d'ús dotacional social
a l'àmbit del Sector SU-4 entre els carrers Ribera Baixa, Corbera i Joan
Fuster.

Aprovació si s'escau de la modificació de l'ordenança de solars.
Expedient 285/2022

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

Per la qual cosa l' Ajuntament Ple, per majoria dels membres de la Corporació

La Sra. Isabel Borràs comenta que s'ha parlat en anteriors plenaris. La història
que és te en la neteja de solars ens aporta molta feina administrativa per a fer
les notificacions tenim 1100 parcel·les rústiques més solars urbans més solars
de polígon i al final és te una ordenança prou antiga i és complicat treballar en
ella, es va pensar a banda del que era la modificació legislativa que poguera
tindre veure de quina manera agilitzar els tràmits de les notificacions i les
neteges dels solars no per les queixes de la gent d'actuar d'ofici. Si no de
quina manera poder fer-ho mes àgil.
La ambientòloga, tècnic, policia local, cada u a fet la seua aportació i s'ha fet
l'esborrany us passaren.
Els canvi mes substancials que es veuen, elimina el procediment d'inici de
notificació de l'ajuntament. L'ordenança diu que el propietari te que tindre net
el seu pati no sols de brosses i nos un nivell d'higiene de la parcel·la que no
permeta plagues i animals, L'ajuntament d'ofici el mes d'abril es passarà a
revisar els solars. es faran les campanyes informatives bans pertinents, una
23
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La Sra. Alcaldessa dona torn de paraula al Sra. Isabel Borràs regidora
d'agricultura i urbanisme.

persona a de saber que te que tindre el seu pati net i l'ajuntament el que farà
serà revisar-ho i el que no estiga net se li ficara la denúncia corresponent, a
partir de ahí es notificaria la denúncia i tindria un termini per a la neteja, i
després ja vindria el procediment de neteja d'ofici que si que es comunicaria
abans d'entrar tampoc tenia règim d'infraccions i es tipifiquen les infraccions.
En el tema del tancat, s’ha determinat que s'estiga obligat de tancar el solar
s'haurà d'estar el 75% edificat de la mançana de l'illa de cases on s'ubique el
solar, perquè el 75% el tècnic considera que és una edificació considerable
perquè puga estar tancat, menys edificació no siga necessari.
Característiques del tancat cada u pot ficar la tanca que crega convenient
però una altura mínima de 2 metres.

El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE comenta que en gener es podria fer la
inspecció exina una cosa automàtica. Que en gener també hi ha brosses.
En la pàgina 4 hi ha dos paràgrafs que es contradiuen, en un paràgraf es diu
que si està construït més del 75% a de tancar-ho, i després si l'Ajuntament
heu considera pot obligar-te a tancar-ho si no esta el 75% construït.
La Sra. Alcaldessa comenta que confia més en la tècnica, que en abril ixen
totes les males brosses i el deixaria per qüestions tècniques. l'altre tema del
tancat estar tranquils de poder exigir-ho, també es pot ficar la colet illa d'exigirho o conscienciar en el propietari perquè al propietari també li molestara que li
tiren les deixalles en el seu solar, i el mateix propietari si veu que gasten de
femater el seu solar, se'l tancara directament.
Comenta de llevar el paràgraf, que la persona que li tiren escombres ja
s'apanyara de tondre’l net, que si el té brut ja li arribarà la denúncia pertinent.
El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE comenta que al final es lleve el
paràgraf aquest, els solars situats amb una edificació inferior del 75%.
La Sra. Alcaldessa comenta que es farà una campanya perquè la gent
entenga que tot l'any tindre el solar net independentment de les brosses.
El Sr. Pedro Juan Victoria del grup municipal del PP simplement es que no es
notifique d'ofici i revisar bé el solar, que no es notifique a tots i realment
notificar al que el tinga brut.
24
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ACTA DEL PLE

La Sra. Isabel Borràs regidora d'agricultura i urbanisme contesta que és el
mes habitualment es fan els tractaments quan és la primera crescuda de la
vegetació l'ambientòloga considera que és un mes adequat i que passe tot
l'estiu net. Es contemplava dos mesos, abril i octubre però al final s'ha
considerat ficar un anual.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE comunica que està tot més o menys
bé, pregunta perquè s'ha establit el mes d'abril

La Sra. Isabel Borràs comenta que per eixe motiu es fa l'ordenança perquè no
es haja de notificar, realment es passarà i qui el tinga brut se li denunciara.
Després de la deliberació es procedeix a la votació amb el resultat següent:
Vots: 9 (5 de COMPROMÍS 2 del PSOE i 2 del PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Pel que l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, que constitueix la
majoria absoluta de la Corporació ACORDA:
Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de neteja i clos de solars que es
transcriu a continuació:

ACTA DEL PLE

La present ordenança es dicta en virtut de les facultats concedides per
l'article 84 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régimen
Local, en relació amb el preceptuat en l'article 185 Decret legislatiu 1/2021 la
Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
ARTICLE 2. OBJECTE I POTESTAT.
Aquesta ordenança s'elabora, en relació amb les facultats de policia urbana
que corresponen a l'Ajuntament, en virtut de les quals aquests podran
intervindre l'activitat dels seus administrats quan existira pertorbació de la
salubritat o seguretat pública, amb la finalitat de restablir-la o conservar-la. No
està lligada per tant a unes directrius de planejament concret, per vindre
referida a aspectes de seguretat, salubritat i purament tècnics.
ARTICLE 3. OBLIGACIÓ GENERAL DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.
Lus propietaris dels solars situats en el terme municipal, estan obligats a
mantindre'ls en adequades condicions de seguretat i salubritat i adorn públic.
Aquesta obligació de manteniment de la propietat és de caràcter continu i
permanent.
ARTICLE 4. CONCEPTE DE SOLAR.
A l'efecte de la present ordenança, s'entén per solar qualsevol terreny situat
en sòl classificat com a urbà-residencial, encara que manque de tots o alguns
dels serveis urbanístics imprescindibles per a la seua definició com a solar
conformement a la Legislació Urbanística Valenciana.
També tenen la consideració de solar a l'efecte d'aquesta ordenança les
parcel·les no utilitzables que per la seua reduïda extensió, forma irregular o
25
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ARTICLE 1. FONAMENT LEGAL.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

<<CAPÍTOL I. NORMES GENERALS

emplaçament no siguen susceptibles d'ús.
ARTICLE 5. SUBJECTES OBLIGATS.
Les obligacions de neteja i CLOS determinades en aquesta ordenança
recauran en el cas de separació del domini directe i útil, en el titular del domini
útil. Si els solars estigueren gravats amb els drets d'ús o usdefruit, o cedits en
arrendament, recaurà
sobre
l'usuari,
usufructuari
o arrendatari
respectivament, com a substitut del propietari, en aquest últim cas, el
propietari està obligat a tolerar les obres del CLOS.

ARTICLE 6. INSPECCIÓ MUNICIPAL.

ACTA DEL PLE

1- L'Ajuntament contemplarà el control i inspecció periòdics de l'estat dels
solars situats en el seu terme municipal, i podrà obligar al seu compliment a
les persones responsables d'aquells solars que no mantinguen les condicions
estipulades en l'article 7 de la present ordenança
2- S'estableix el mes d'abril, com a data d'inspecció de tots els solars del
municipi, avisant-se per bàndol el dia d'inici.
3- Els membres de la Policia Local o personal de l'Ajuntament, en l'exercici de
les seues funcions, realitzaran la inspecció dels solars i terrenys del terme
municipal per a comprovar el compliment de les condicions i tindran amb
caràcter general legals el caràcter d'Agents de l'Autoritat.
4- El procediment podrà iniciar-se d'ofici, per la pròpia Administració Municipal
o a instàncies de part, procedint-se a la notificació de les persones
responsables dels solars, que no mantinguen les característiques adequades,
segons el procediment descrit en els articles 17 i següents del a present
ordenança.
CAPÍTOL II. NETEJA DE SOLARS I TERRENYS
ARTICLE 7. OBLIGACIÓ DE NETEJA.
Sense perjudici de la responsabilitat en què incórrega el que llança els fems o
residus als solars i terrenys, el propietari dels mateixos està obligat a efectuar
la seua neteja.
Els solars hauran d'estar permanentment nets, desproveïts de qualsevol tipus
26
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Les regles anteriors seran aplicable, igualment, a les persones jurídiques.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

En els supòsits de solars i terrenys sobre els quals pesen herències encara no
partides i adjudicades, bastarà notificar a un dels hereus coneguts,
considerant-se a aquests efectes com a representant de la comunitat
hereditària.

de residus o vegetació espontània, sense cap resta orgànica o mineral que
puga alimentar o albergar animals o plantes portadores o transmissors de
malalties, o produir mals olors. Si hagueren circumstàncies objectives que així
ho justificaran, s'haurà de procedir al sanejament ambiental des del punt de
vista de la proliferació de plagues (desratització i desinsectació) de la
parcel·la.
En els solars que presenten zones d'estancament i/o acumulació d’aigües
pluvials o d'un altre origen, s'hauran de realitzar mesures correctores que
esmenaren aquest fet.
A l'efecte d'aquesta obligació de neteja s'inclouran tots els solars inclosos en
sòl urbà, siga com siga la seua qualificació urbanística (residencial,
industrial…).

ACTA DEL PLE

Està prohibit terminantment llançar en els solars fems, enderrocs, mobiliari,
electrodomèstics, restes vegetals, materials de deixalles, olis, greixos i/o
qualsevol altre tipus de residus.
Així mateix, queda prohibit el depòsit de tota classe de materials de
construcció o anàlegs directament sobre la via pública, havent d'apilar-se en
contenidors o recipients adequats per a això, per als quals haurà d'obtindre's
prèviament la corresponent autorització municipal d'ocupació.
Sense perjudici de les accions que corresponguen conformement a dret als
propietaris dels solars contra els infractors, aquests seran sancionats per
l'alcaldia sobre la base d'aquesta ordenança o l'ordenança de policia i bon
govern.
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ARTICLE 8.- PROHIBICIÓ DE LLANÇAR FEMS I ALTRES RESIDUS.

Quan un solar, previ enderrocament de l'edificació existent, quede situat entre
edificacions, la propietat té l'obligació, mitjançant els mètodes constructius
adequats, d'executar els treballs necessaris d'impermeabilització per a evitar
humitats en les parets frontereres al solar. La forma i mètode per a utilitzar
serà consensuat amb els serveis tècnics municipals.
Aquests treballs, en cas necessari, podran realitzar-se per execució
subsidiària.
CAPÍTOL III. CLOS DE SOLARS
ARTICLE 10. CONCEPTE DE CLOS DE SOLAR.
Per clos de solar ha d'entendre's l'obra exterior de nova planta de naturalesa
permanent o no, limitada al simple clos físic del solar, ja siga opac o amb
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ARTICLE 9. CONTROL D'HUMITATS.

elements de clos transparent.
ARTICLE 11. OBLIGACIÓ DE BARRAR.
A fi d'impedir el depòsit de fems, mobiliari, materials i altres residus en
general, s'estableix l'obligació de barrar els solars existents en el terme
municipal.

Perquè nasca l'obligació de clos, és necessari que el tram de carrer on està
situat el solar estiga edificada al menys en un 75% comptabilitzant la longitud
de les façanes d'aquest tram.
ARTICLE 12. REPOSICIÓ DEL CLOS.

ACTA DEL PLE

Serà igualment obligació del propietari efectuar la reposició del CLOS quan
per qualsevol causa haja patit desperfectes o haja sigut objecte de demolició
total o parcial. La reposició s'ajustarà a les determinacions previstes en la
present ordenança.
Aquesta obligació es fa extensible a les adequades condicions de neteja de la
parcel·la. La circumstància d'haver atés el mandat d'una ordre d'execució de
neteja i/o clos no eximeix al propietari de l'obligació de mantindre de manera
constant l'estat de conservació exigit en aquesta ordenança.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

Aquesta obligació serà independent al clos de protecció destinat a tancar els
solars com a mesura de seguretat quan s'executen obres de nova planta o
enderrocament les característiques del qual dependran de la naturalesa de
cada obra en particular, sent autoritzades per l'Ajuntament prèvia o
simultàniament amb les obres que serveixen.

Perquè un solar es considere clos, a l'efecte d'aquesta ordenança, es
requereix que la tanca reunisca les següents característiques:
S'estendrà a tot el llarg de la línia de façana o façanes segons el traçat de
l'alineació que es fixe amb tal finalitat.
Haurà d'efectuar-se amb fàbrica de rajola o blocs i/o malla de filferro de simple
o doble torsió o malles electrosoldades.
S'estipularà una altura mínima de clos del solar de 2 metres.
Es col·locarà una porta d'accés amb les degudes condicions de resistència i
seguretat, de dimensions tals que permeten les operacions de neteja i retirada
dels possibles residus.
En tot cas, les característiques que hagen de reunir els materials emprats en
la construcció de la tanca seran tals que garantisquen la seua estabilitat i
28
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ARTICLE 13. CARACTERÍSTIQUES DEL CLOS.

conservació en bon estat.
ARTICLE 14.- LLICÈNCIA PER A BARRAR.
Els propietaris de solars estan obligats a sol·licitar de l'Ajuntament la
preceptiva llicència municipal per a barrar-los.
La sol·licitud de llicència haurà d'anar acompanyada del pla de situació del
solar, així com de les dades necessàries per a acreditar la situació i
dimensions del terreny i del pressupost estimat de l'obra.
Els subjectes passius estaran exempts del pagament de la taxa per expedició
de llicència i del ICIO.

ARTICLE 15. APLICACIÓ DE NORMES.

ACTA DEL PLE

Les normes de procediment establides en el present capítol són aplicables
tant al cas de neteja com al clos de solars.
ARTICLE 16.- INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT.
Els expedients de neteja i/o clos d'un solar podran iniciar-se d'ofici, o a
instàncies de qualsevol interessat.
Una vegada comprovat per part dels serveis de l'Ajuntament l'estat del solar, i
en cas que no complisquen les condicions de neteja i/o CLOS disposades en
la present ordenança, es procedirà a notificar a l'interessat la no conformitat.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT.

L'ordre d'execució suposa la concessió de la llicència per a realitzar l'activitat
ordenada, però no exclou l'obligació del propietari de dotar l'actuació de
l'oportuna direcció tècnica si fora necessari.
ARTICLE 17. PRIMERA NOTIFICACIÓ INFRUCTUOSA.
Quan els interessats siguen desconeguts, s'ignore el lloc de la notificació o bé,
intentada aquesta, no s'haguera pogut practicar, la notificació es farà per mitjà
d'un anunci publicat en el «Boletín Oficial del Estado» segons en l'article 44 de
la llei 39/2015 de l'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Admiracions Públiques.
ARTICLE 18. TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT.
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Practicada la notificació, el propietari disposarà d'un termini de 30 dies
naturals per a esmenar les deficiències que presente el seu solar.

18. 1. TERMINACIÓ POSITIVA.
Es considerarà Terminació Positiva quan rebuda la notificació, els propietaris
dels solars executen les operacions i obres necessàries per a donar
compliment a la present ordenança, en un termini no superior a 30 dies
naturals, notificant a l'Ajuntament l'inici i/o fi d'aquestes actuacions.
Per part dels serveis municipals de l'Ajuntament, i atesos els criteris establits
pels serveis tècnics, es comprovarà , transcorregut aquest termini, l'estat dels
solars, per a veure si s'ajusta a les condicions estipulades en la present
ordenança.

Quan la terminació siga negativa, es procedirà a practicar una segona
notificació, en les mateixes condicions que la primera, notificant l'inici
d'execució forçosa atés l'article 19 de la present ordenança.
En cas que el titular del solar necessitara una ampliació del termini, per
causes justificables, haurà de sol·licitar un escrit, amb una antelació mínima
de 5 dies abans que finalitze el termini màxim per a executar la acció de
neteja i/o CLOS. En tal cas l'Ajuntament concedirà un termini de 20 dies, no
prorrogable, per a l'execució.
19. EXECUCIÓ FORÇOSA.
En cas de no donar compliment al requeriment formulat per l'Alcaldia,
l'Ajuntament, per acord de Comissió Municipal de Govern delegable en
l'Alcaldia, podrà fer ús de la facultat d'execució forçosa prevista en els articles
99 i successius de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques per a procedir a la neteja i/o clos del solar.
El titular o la titular serà informat/a en segona notificació, atés l'article 18.2, de
l'inici del procediment.
A aquest efecte els serveis tècnics municipals, formularan pressupost de les
obres necessàries afectades per l'execució forçosa, sent comunicat aquest
import en la mateixa notificació.
Notificat l'interessat o interessada, tindrà un termini de 10 dies naturals per a
30
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ACTA DEL PLE

Se entén per Terminació Negativa quan transcorreguts els 30 dies naturals,
no s'haguera rebut notificació de la intenció i/o realització d'actuacions
necessàries per a donar compliment a la present ordenança per part del
titular, i/o després de realitzar una nova revisió de l'estat del solar, per part
dels serveis municipals de l'Ajuntament, i atesos els criteris establits pels
serveis tècnics, es comprovara que segueix sense ajustar-se a les condicions
estipulades en la present ordenança.
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18. 2. TERMINACIÓ NEGATIVA.

esmenar, després del qual es procedirà a execució subsidiària, sense
prejudici del procediment sancionador que s'incoarà d'ofici per part de
l'Ajuntament.

ARTCLE 20. INCOACIÓ DE L'EXPEDIENTE SANCIONADOR.
De la mateixa manera, transcorregut el termini concedit per a l'execució de
l'actuació ordenada i sense haver atés el requeriment, i sense perjudici de l'ús
de la facultat d'execució subsidiària regulada en els articles anteriors,
s'incoarà expedient sancionador per infracció urbanística a efectes, previs els
tràmits oportuns, d'imposició de la corresponent sanció.

ACTA DEL PLE

Infraccions lleus. Es consideraran infraccions lleus:
a) La falta de manteniment del clos de solars, tal com trencaments, escantells,
existència de pintades, etc, sempre que la mateixa no puga ser causa de
perills per a les persones, o facilitar l'abocament d'elements o materials
prohibits.
b) La falta de manteniment dels solars, assenyales en l'article 7, sempre que
la mateixa no siga causa o constituïsca un perill per a la salut pública.
c) La invasió de la via pública per vegetació procedent de parcel·la privada. Es
considera com a tal tota aquella que vole sobre l'espai públic a una altura
inferior a 3 metres sobre la rasant del carrer en la vorera i traçats per als
vianants, no sent admissible cap mena de vol sobre espais destinats a trànsit
rodat de vehicles.
d) La no retirada immediata de la via pública del CLOS abatut o desanclat.
e) Qualsevol altra infracció a la present Ordenança que no tinga la qualificació
de greu o molt greu.
3. Infraccions greus. Es consideren infraccions greus:
a) Desatendre els requeriments de l'administració respecte de les obligacions
regulades en la present Ordenança.
b) L'omissió d'intervenció pel propietari de la parcel·la en el termini d'un mes
des de la recepció de la primera notificació, indicatiu de l'estat o falta de clos
d'aquesta , que determine la necessitat d'obertura i instrucció d'un expedient
31
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Les infraccions a aquesta ordenança es classificaran en lleus, greus i molt
greus.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

ARTICLE 21. TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS.

d'ordre d'execució.
c) La possessió d'un solar sense clos conforme a l'ordenança vigent.
d) La utilització de materials per al clos diferents als establits en la present
norma, sempre que no hagen sigut prèviament autoritzats per l'ajuntament.
e) Barrar els solars en condicions diferents de longitud, altura o alineació, a
les assenyalades en la corresponent llicència o ordre d'execució.
f) La falta de manteniment dels solars en les condicions assenyalades en
l'article 7, si la mateixa ha causat un problema de salut pública.
4. Infraccions molt greus. Es consideren infraccions molt greus:

ACTA DEL PLE

Transcorregut el termini d'audiència, per Decret de l'Alcaldia es resoldran, si
escau , les a legacions formulades i s'imposarà la multa corresponent i
s'ordenarà l'execució subsidiària dels treballs de neteja i/o clos del solar.
L'Ajuntament executarà els treballs, per si o a través de la persona o persones
que determine mitjançant adjudicació directa, tenint en compte la urgència en
la consecució dels fins previstos en la present ordenança.
Aquesta adjudicació s'efectuarà a càrrec de la partida corresponent del
pressupost municipal i es concretarà, en el seu cas, en el decret que ordene
l'execució subsidiària. Quan siga procedent se sol·licitarà de l'autoritat judicial
l'autorització que contempla l'article 872 de la Llei orgànica del Poder Judicial
(LOPJ). El decret d'Alcaldia serà immediatament executiu, sense perjudici
dels recursos que, en dret, procedisquen.
ARTICLE 23.- DESPESES DE COBRAMENT.
D'acord amb el que es disposa en l'article 98 de la LRJAPC, les despeses,
danys i perjudicis originats per l'execució subsidiària de les actuacions de
neteja i/o clos de solars, ser a càrrec del/la titular del solar i exigibles per via
de constrenyiment administratiu.
ARTICLE 24.- REQUERIMENT GENERAL.
Per l'Alcaldia podrà disposar-se la pràctica de requeriment amb caràcter
general en determinades èpoques de l'any. Mitjançant el procediment de
bàndol.

32

Codi Validació: A6CMTQ6A9Y7QF3NNWLLN4Y32H | Verificació: https://favara.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 49

ARTICLE 22. RESOLUCIÓ DE L'EXECUCIÓ.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

a) Haver sigut sancionat en ferm per més de dues infraccions greus.

ARTICLE 25.- SANCIONS.
Les sancions que s'aplicaran a les infraccions d'aquesta Ordenança seran les
següents:
Per faltes lleus multes de 50€ fins a 750 euros
Per faltes greus multes de 751€ fins a 1.500 euros
Per faltes molt greus de 1.501€ fins a 3.000 euros
A més de la multa, l'Administració Municipal haurà d'ordenar la restauració de
la legalitat quant al compliment de la present ordenança.

Informació d'Alcaldía i Regidories
La Sra. Maria José Malonda Regidora de Benestar Social, Salut, informa que
ja no es publiquen els casos de Covid-19 per millora de la situació, sols es
comunica l'estat de nivell en el qual s'està i en la Ribera Baixa s'està en nivell
1.
Informa també que l'11 maig es realitzarà un reunió informativa amb la finalitat
de formar la Comissió de Salut ací a Favara, s'enviara una carta a totes les
associacions, al PP i el Partit Socialista també se'ls convocarà per assistir a la
reunió. És pretén que formen part d'esta comissió, membres de les
associacions, directiva del Fèlix Olmos, Escoleta Infantil, membres de cada
partit polític, del Centre de Salut de Favara i dels Serveis Socials.
S'ha demanat una subvenció del quart Pla de Salut per a tindre un informe de
la situació de salut del nostre poble, acompanyat d'un mapa d'actius. Este és
el següent pas després de l’aprovació del plenari d'estar adherits al grup de
Xarxa Salut.
Presenta una memòria per als partits polítics i una per a l'Acta del Ple. La
memòria són els actes realitzats per part de la Mancomunitat de la Ribera en
el 2021 El mes passat ens convocaren a una reunió a Sueca en la
Mancomunitat i allí ens feren la presentació d'aquesta memòria on acudiren
alcaldes, alcaldesses regidors i regidores de cada poble que pertany a la
Mancomunitat.
En relació amb la regidoria d'igualtat durant el mes de març i abril s'han dut a
terme activitats, tallers, formació, dirigit a totes les edats del poble de Favara.
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ACTA DEL PLE

La present ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament
pel Ple de la Corporació, publicat el seu text complet en el Butlletí Oficial de la
Província i transcorregut el termini en l'article 65.2 de la Llei 7/1985 reguladora
de les bases del Règim Local (RBRL).
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DISPOSICIÓ FINAL

Totes les activitats que s'han realitzat formen part dels projectes que s'han
presentat en les subvencions que s'han demanat i dins de les mesures dels
Plans d'Igualtat que es tenen i per l'últim el mes de maig al col·legi Fèlix
Olmos es realitzaran diferents tallers i activitats dins dels projectes de
responsabilitat social i tallers de resolució de conflictes.
La Sra. Isabel Borràs Regidora d'Agricultura i Urbanisme, informa que en
l'àrea de cicle hidràulic el més important es el tema de Acciona que es
comenta en la Comissió d’Aigües.

ACTA DEL PLE

El primer és que a l'estar traient mes aigua de pou cada vegada i estem
comprant menys aigua de la potabilitzadora, ahí hi ha un canvi de costos en
el sistema de extracció d'aigua que són a benefici de l'usuari que es tindrien
en conter que minorarien la tarifa.
Per altra banda, de forma unilateral la Direcció General de l'Aigua hi han alçat
la tarifa de quota de potabilització.. S'ha convocat una reunió amb el Director
General de l'Aigua para la setmana que ve, perquè de manera unilateral, ens
modifica la taxa sense comunicar-ho, era un dels costos que li repercutim a la
concessionària Acciona.
I el tercer cost que se estava traslladant a Acciona com a concessionària de la
distribució de l'aigua és el cost de la Comunitat d'Usuaris de la Ribera del
Xúquer..
Axó varia en uns casos a la baixa i altra a l'alça el que és la tarifa i a més el
compliment de la sentència. Li hem comunicat a acciona està circumstància, li
hem demanat que ens aporte el seu estudi actual de costos. L'Ajuntament
també ha encomanat els nostres. La resolució que havien vist abans era la
comunicació d'eixe inici d'expedient. En la pròxima Comissió d'Aigües
s’informarà al respecte.
Una altra cosa de cicle hidràulic, s'ha estat reunida en la Secretaria
Autonòmica de Medi Ambient i en el gerent de la EPSAR per l'obra del
sistema del clavegueram nou del polígon industrial, el projecte aprovat per
Conselleria per a licitar-lo el projecte d'1 milió d'euros.
I ens demanen per a licitar les obres per part de Conselleria, un Certificat de
Disponibilitat de Terrenys que el tenim, l’aprovació del projecte que s'ha
34

Codi Validació: A6CMTQ6A9Y7QF3NNWLLN4Y32H | Verificació: https://favara.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 49

A banda d'això se ha tingut una reunió con Acciona, a l'espera de la
sentència, perquè s'han unit diversos escenaris que s'han modificat y que
modificaven el que era els costos de captació d'aigua.
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Es va aprovar l'última modificació de tarifes i Acciona ho va recórrer al
Contenciós - Administratiui i ara s'ha de complir la sentència i fer de nou
l'expedient de modificació de tarifa.

d'aprovar pel plenari.
I la tercera cossa que ens demanen es el suplement d'infraestructura (el
cànon de enganxe a la depuradora), doncs s'ha de pagar un cànon a la
EPSAR de 138.000,00 o 140.000,00 euros.
En la reunió es va sol·licitar veure de quina manera podíem dins del Pla
d'Infraestructures Hidràuliques de la Ribera, incorporar eixe pagament a la
EPSAR pa que no el haja de fer l'Ajuntament de fons propis ni buscar
solucions de repercussió. Es té previst dins d'un mes un altre contacte.
En serveis municipals s'ha estat treballant tots el més donant suport en totes
les activitats de la setmana cultural, de huit de març, el tema de la neteja del
poble.

se està treballant també en el subministre de l'energia elèctrica per a la nau
industrial que adquirirem. però al no tindre mai subministre elèctric està
costant donar d'alta en la llum.
Els serveis municipals van estar fent la gestió de l'ajuda humanitària a
Ucraïna.
També la gestió de les incidències diàries, via pública.
També refrescar l'ordenança reguladora de cementeri, que hi ha vàries
pegues en eixa ordenança. Es vol incorporar eixes coses que s'han detectat
en el pas del temps i se us enviara un esborrany.
En l’àrea de urbanisme:
Està finalitzat la fase segona del edifici multiusos. L'edifici està tancat i de
moment estem utilitzant de magatzem. Perquè s’està acabant de redactar el
projecte d'adequació de la nau industrial, amb un pressupost de 30.000 € per
a construir el entresolat, ficar lo que es el despatx, vestuaris, instal·lació
elèctrica, instal·lació d'alarma detecció de fums i motorització de portes i un
rètol de senyalització per a la nau. Eixe projecte és farà dins del Pla
d’Inversions de la Diputació.
Sobre la escullera de la sèquia del Senyor, el projecte contemplava lo que es
la escullera van començar hi han parat perquè estaven ficant una escullera de
mes quilos del que contemplava el projecte, i estava destruint el camí en lloc
de arreglar-lo. Estaven entrant en maquinaria pesada i pedres més grans de
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ACTA DEL PLE

Es te'n marxa en serveis municipals, les licitacions de la posada en marxa de
la piscina municipal ara en juny, el tema de la neteja, de socorrisme, del
control de l'aigua d'analítiques.
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S'ha estat fent manteniment d'instal·lacions elèctriques d'edificis.

les quals requeria eixe camí, estan mirant com es organitza tornar al sistema
de projecte.
Este projecte contempla no mes el que és la reparació dels trams solsits de
séquia i el "rebacheo", no porta la capa d'asfalt.
A més a més L'obra de embornals del carrer Castelló, segons el director
d'obra començara en breu.
S’ha rebut l'aprovació del Ministeri de Foment del projecte de Favara Camina.
En l’àrea de subvencions:

ACTA DEL PLE

- Dins del Consorci de la Ribera, en l'àrea d'energia, horts solars, una
subvenció que han concedit a tres pobles en fons europeus, a Polinyà, Favara
i Albalat. És tracta de ficar plaques solar i sistemes d'autoconsums dalt del
que és l'Ajuntament, en les teulades.
- Dins del pla de recuperació de transformació i resiliència, finançat per la Unió
Europea és el Pla d'Ús 5000. Són ajudes per inversions de projectes singulars
locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic, Favara la pot sol·licitar
i està subvenció el que planteja es la instal·lació de plaques solars per abastir
tots els edificis municipals i injectar a la xarxa del mateix municipi. Els tècnics
del consorci han fet l'estudi i sols en el pavelló no faria falta cap edifici mes.
- Intervenció arquitectònica en locals destinats a prestació de assistència
sanitària en municipis del Comunitat Valenciana, dins del pla de Conselleria
d'Habitatge. Ahí s'ha plantejat un projecte pel centre de salut per a reparar la
teulà, que te moltes goteres. En aquesta subvenció es busca la millora de
l'envoltant del edifici coses que no es veuen per s'han de fer.
- També dins del Pla Reacciona de la Diputació de Valencià el programa
50/50 en les escoles públiques, perquè consumisquen un 50% d'energies
netes i renovables. La segona de les subvencions del Pla Reacciona seria la
del cicle hidràulic, s'acabaria l’Avinguda Antonio Molina i el tram d'Avinguda
d'Alzira.
- Les obres de condicionament de camins rurals, l'asfaltat de la sèquia del
Senyor, des d'on ens vam quedar en la porta de la depuradora fins la turbina,
esta el projecte també demanat.
- També s'ha demanat la subvenció contra la campanya i lluita del mosquit
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- Adquisició d’una trituradora de restes agrícoles, perquè es va fer el ban de la
prohibició de les cremes a partir de l'1 de juny.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

S'està treballant en la preparació de les sol·licituds de les subvencions
següents:

tigre, la de desratització, desinsectació i desinfecció.
- Execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua i sanejament i defensa
contra inundacions, s'ha ficat la millora de embornals al carrer Castelló.

En l’àrea de Medi Ambient

ACTA DEL PLE

També s'ha fet el tractament del mosquit tigre, que es fa de manera mensual
per tècnics de l'empresa que gestiona el consorci.
S'ha fet una campanya de el que és la defensa de les oronetes. Donant-los la
benvinguda i perquè son tan important cara l'estiu, perquè tenim moltes
queixes de mosquits tigres, mosca negra i palometes. Doncs les oronetes són
els depredadors d'estos insectes per axó anem a fer una campanya de
conscienciació.
En la Mancomunitat Albalat-Polinyà tinguérem plenari el 7 d'abril i el més
important és que la Diputació ens va denegar dins del Pla d'Inversions que
teníem concedit que en un principi van dir l’adquisició d’un camió, allò era
inviable perquè la Mancomunitat no necessita un camió, necessita una
empresa que gestione i si compra un camió ha de tindre mà d'obra
"conductors que ho porten" per el tant es va sol·licitar a la Diputació el canvi
d'ús del Pla d'Inversions i que cada poble va a demanar el que volia. En el cas
de Favara ens tocaven 8.000,00 € i van demanar un equip de remolc per al
Nissan Patrol per a poder baldejar els carrers i arruixar, i ens ho ha denegat
perquè no està justificat i estem veent de quina manera es pot solucionar.
En eixe plenari es va aprovar el plec per a la licitació de renovació d'un any
del contracte de la recollida de fem orgànic i selectiva, ho porta tot la
Mancomunitat Albalat-Polinyà, estava en contracte prorrogat i mentre acabem
de definir el sistema porta a porta, s'ha preparat unanova licitació per a fer un
contracte per a tindre cobert el servei de recollida de fem orgànic i selectiva.
La Sra. Alcaldessa recalca sobre el projecte de l'oroneta que es farà un
prototip de recollidor pels excrements. I que va ser gratificant vore l'alumnat
del CEIP Fèlix Olmos plantar un arbre en el programa life terra.
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També està el projecte de l'arbre de la vida, que els xiquets nascuts de la
mateixa quinta planten un arbre i s'han de fer càrrec de la seua conservació.
L'acte s'ha degut de posposar pel Covid,. Es farà finalment el proper dissabte
7 de maig, a les 12:00, estant convidats tota la Corporació Municipal. Es farà
en el Parc Enric Valor s'ha fet un escultura commemorativa

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

El període de cremes es faran els bàndols i se farà la campanya per a prohibir
les cremes agrícoles de l'1 de juny al 16 d'octubre.

El Sr. José Vicedo informa que per al mes de juny s'està organitzant el
FAMUSIC, tots el dissabtes del mes de juny es faran actuacions en la plaça
de l'Ajuntament.
El Diumenge 22 és farà una eixida a l'Aielo del malferit.
El C.P. Félix Olmos farà una ruta en bici a finals de juny al Brosquil. Han
demanat la col·laboració de l'Ajuntament, anirà la Policia Local i els Serveis
Municipals.
S'ha ajornat el trail, perquè passa per una zona protegida per nidificació del
àguila perdiciera i coincidix en l'època de reproducció, i ja s'acordara una nova
data.

La ADL municipal està treballant en el que és la xarxa comerç per traslladarlos subvencions i informació.

ACTA DEL PLE

Per el que fa les regidories de l'Alcaldessa, s’ha comunicat per Conselleria
l'autorització de canvis d'aula de l’escoleta.
S'arrancara amb el bo escolar de 50€ i la xarxa llibres també de gratuïtat del
CEIP Fèlix Olmos fins al 30 de juny.
S'ha anava a intentar fer el Consell Municipal, i quan s'ha intentat fer les
gestions no s'han de fer perquè és necessita dos CEIPs i es pensava que se
necessitava dos centres educatius, aleshores no conta l'escoleta infantil. És a
dir el consell no es conformara.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

La Sra. Alcaldessa informa sobre l'àrea de comerç:

El curs d'Angles encara continua, també els dos alumnes de pràctiques de la
rama d'informàtica i en juliol començaran dos alumnes en practiques per a fer
el curs de monitor.
Pel que fa a la llar de gent gran, ja esta la llicència d'activitat, perquè la
intenció és fer l’aula de formació també de la rama sanitària.
A més arranca un curs d'informàtica practica per a la gent major, per poder
fer gestions des de internet.
S’ha enviat als portaveus dels grups municipals els següents certificats
emesos per el Sr. Secretari-Interventor:
- De saldos bancaris i estat d’execució del pressupost a 30 d’abril.
- De resolucions d’Alcaldia
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Pel que fa a la formació comentar que també arranca la Favara et beca, els
perfils que creem necessaris serien (sanitari, esport, administració i jardineria).

- Del registre d’entrades i eixides del mes d’abril
- De les contractacions efectuades en el mes d’abril
Pel que fa a ocupació s’informa que el personal del programa Emdona 2021
acaben en juny, tant la Tasoc com la persona que està en l'arxiu.
Encara tenim un policia local de baixa, una administrativa de baixa i tenim
excedència d'un monitor juvenil.

Informar que del programes del Labora tenim els programes Explus, Empuju i
Emdona, la intenció és fer bans només isca la resolució. Necessitem un
Tècnic d’ Administració General, també administratius i auxiliars, personal de
neteja, peons d'ofici múltiples, tècnics d'informació i arxiu i per últim tècnic
d'activitats socioculturals. Es faran bans bans i intentarem publicar els codi de
les professions demandades perquè la gent heu tinga més fàcil.
Agrair al regidor José Vicedo que va estar un temps delegat en l'Alcaldia.

ACTA DEL PLE

Informa que el regidor Arturo Escrig encara està de baixa i l’Alcaldessa també.
Les piscines s'obriran el 18 juny, és farà una festa de benvinguda. Enguany la
gestió la dura l'adjudicatària del bar de la Casa de la Cultura que inclou la
neteja, l'obertura i la venda d'entrades tal com es va acordar en el plec de
condicions.
Comentar també, si la Corporació està d'acord, donar el dol, per escrit, en el
nom de tota la Corporació, als familiars de Francisca Grau.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

Informar que estem obligats a traure l'oferta publica d’ocupació abans de l'1
de juny per complir en la Llei d’Estabilitat per l'ocupació.

Que I per acabar vull també dir que s'arxiva la denúncia per part del Partit
Socialista va fer a l'Agència Antifrau sobre els nostres sous.
Es llig literalment: "No presenta indicis raonables de versemblança en els fets
que trau causa la denuncia". S’informa que s'ha arxivat la denuncia.

Assumptes d'urgència d'acord amb l'artícle 91.4 del ROF
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula als portaveus dels grups polítics de la
Corporació per si volen incloure assumptes d'urgència d'acord a l'article 91.4
del ROF
El Sr. Gisbert del PSOE i el Sr. Victoria del PP manifesten ambdós que no
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Donar les gràcies a Vicent Jarque que s'encarrega de l'escultura de l'arbre de
la vida.

tenen assumptes d' urgència.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Precs i preguntes
La Sra. Alcaldessa dona pas al punt 13 precs i preguntes.

ACTA DEL PLE

El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE comenta que sobre l'Antifrau ja heu
sabia, perquè va ser ell el que heu va denunciar i clar se me comunica
després ja hi han les interpretacions o conclusions que podem arribar cada u.
Doncs s'ha de respectar les decisions de l'Antifrau.
La Sra. Alcaldessa li comenta al Sr. Gisbert, que ni en el pitjor dels temps
ningú ens havíem tirat l’Antifrau.
El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE com s'ha tret el tema, comenta que si
es veu el plenari on s'establiren els salaris s’arriba a unes conclusions:

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

C) PRECS I PREGUNTES

En el plenari s'aprovaren uns salaris 876 € per 12 hores de dedicació a la
setmana, segons es va votar, i després en l'acta va posar el senyor Secretari
va posar 14 pagues i l'Antifrau ha agafat i s'ha guiat per l'Acta del Secretari.
Un Acta que si haver a estat El Sr. Victoria no s’ haver a aprovat però Antifrau
ha agarrat la versió del senyor Secretari en l'Acta i que estava aprovada.
Això és tal qual, després interpretacions ja podem dir el que vulguem.
El Sr. Gisbert recorde que quan estaven governant els dos junts, els
companys cobraven 12 pagues segons es va acordar. I ara són 14 pagues
perquè en l'acta posa 14 pagues, jo considerava que aquestes dues pagues
extres estaven pagant-se de manera irregular. Antifrau diu que el que mana
és l'acta i no hi ha més, sobre l'Antifrau ja acabat.
40

Codi Validació: A6CMTQ6A9Y7QF3NNWLLN4Y32H | Verificació: https://favara.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 49

De les 14 pagues no es parla mai i en cap moment hem estat en desacord de
què els polítics cobren i això cal recalcar-ho.

El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE té dos qüestions. Sobre la reforma
laboral, que s'han de traure a oferta de ocupació pública les places ocupades
interrompudament com a minis 3 anys amb interioritat del 31 de desembre del
2020 I s'ha d'aprovar abans de l'1 de juny de 2022, per a baixar la taxa de
temporalitat al 8%, això s'ha de fer.

Altra qüestió que planteja el Sr. Gisbert es: en el plenari passat hi hagueren
dues, una que és la modificació de crèdit respecte de gastos del Capítol 1, els
gastos no es poden traure del capítol 1, sols modificacions del pressupost
entre partides del capítol 1, és sols per a personal.

ACTA DEL PLE

La Sra. Alcaldessa demana disculpes al Sr. Gisbert per no recordar-se
exactament el que li està dient.
El Sr. Secretari-Interventor comenta que era un error a l'hora de redactar el
resum de l'extracte de la resolució i que la modificació estava correctament
feta.
El Sr. Gisbert del Grup Municipal PSOE pregunta sobre l'adquisició dels
mòbils, que li dirien on anaven destinats el mòbils que costaren 500 i pico
euros i en valor de mercat segons van veure estaven en 200 i pico.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

L'altra qüestió es, sobre el re asfaltat de la séquia Senyor allí hi ha un cartell
que posa (Pla d'Inversions 2020/2022 consolidació del firme plataforma i re
asfaltada del Camí de la Sèquia del Senyor). I no s'ha fet allí ni un re asfaltat
ni consolidació del firme ni res, jo no ho he vist res. Sols el tabic, que no sé si
l'han fet nosaltres o la fet el propietari.

El Sr. Gisbert diu que sols està dient que hi havia uns mòbils d'unes factures
que valien 500 € quant en el preu de mercat 200 i euros i preguntà on
anaven destinats.
La Sra. Alcaldessa comenta que el Secretari-Interventor diu que ell en te un
en el seu poder i l'altre veurem en quina tècnic/a el te.
El Sr. Secretari-Interventor comenta que en el despatx en un caixo tancat
tenia una caixa d'un mòbil empaquetat que podria ser al que es referix el Sr
Gisbert. Però no ho sap segur.
La Sra. Alcaldessa informa que si els Tècnics tenen necessitat d’un mòbil el
Secretari es que el fa la gestió.
La Sra. Alcaldessa informa que quan al Secretari, qualsevol tècnic li ha
demanat un mòbil, se li ha donat automàticament un mòbil. Hi ha que tindre
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La Sra. Alcaldessa li diu al Sr. Gisbert que segons ho ha vist ell, ella té un
huawei i que conste en acta i que els altres mòbils els tindran els tècnics .

en conter que porten mòbils els monitors, tots el tècnics, tasocs , adl.
El Sr. Pedro Juan Victoria que els mòbils no són capritxos pa els treballadors
són per a treballar, és normal que porten mòbil, hui en dia tots porten mòbil.
Però quan li dones un mòbil a un treballador és pa tocar-li quan vulgues a
l'hora que vulgues i que el conteste.
La Sra. Alcaldessa recalca que són per a treballar que han fet falta i s'han
comprat és el que vull intentar explicar al regidor Gisbert

La Sra. Alcaldessa li dona la paraula al Secretari.

ACTA DEL PLE

El Sr. Secretari-Interventor comenta que en primer lloc que el Consell Jurídic
no diu que la llicència està caduca, diu que el procediment que es va fer pa
anular aquesta llicència és el que està caducat.
S'ha tingut una reunió amb l'equip assessor per estudiar-ho i veure la solució
quina era, i hem quedat en tornar a obrir l'expedient pa demanar la nul·litat
d'eixa llicència.
El que dia el Consell Jurídic Consultiu es que el procediment que havien fet pa
anul·lar-la estava caducat perquè havia sobrepassat els 6 mesos que era el
terme màxim pa poder-ho fer.
El que anem és obrir-lo ja pa tornar-lo a fer, i actuar sobre la llicència segons
el que dia el consell jurídic.
El Sr. Gisbert una contestació com deu mana, ara la meua pregunta és aneu a
tornar-lo obrir.
La Sra. Alcaldessa diu que acaba de contestar el Sr. Secretari-Interventor per
supost.
El Sr. Gisbert vaig sol·licitar còpies de les actes del 20 d'octubre del 17 de
novembre del 3 de desembre del 2020 i totes les 2021. Totes les altres actes
que no se m'han proporcionat on estan?
El Sr. Secretari-Interventor si no recorda mal del 2021 creu que falta la de
desembre.
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Comenta que va preguntar que va a fer-ser ara i se li va contestar que en el
pròxim plenari se l'informaria.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

El Sr. Gisbert comenta que en el Consell Jurídic Consultiu, digué que la
llicència estava caduca, La llicència irregular o il·legal que afecta a la Sra.
Alcaldessa estava caduca.

El Sr. Gisbert em falten les actes setembre octubre i desembre del 2021
El Sr. Secretari-Interventor comenta que revisarà les que li va facilitar. He
estat mirant-ho dels expedients de les actes que hi ha, tot el que t’ha facilitat
és el que he trobat parlaré amb el Secretari-Interventor anterior a vore eixes
actes que falten on estan per poder les facilitar.
El Sr. Gisbert el que passa és que nosaltres ací aprovem les actes i després
les que es pengen o estan en el llibre d'actes estan firmades pel secretari i per
l'Alcaldia eixes són les que vull. Perquè ací hi hagut actes de què hem dit, jo
no he dit això, eixes coses s'hi han de reflectir.

ACTA DEL PLE

La Sra. Alcaldessa ja t'he contestat que si, el Secretari t'ha explicat quin és el
procediment i jo t'he dit que si.
El Sr. Gisbert jo estic dient de la moció que es va presentar, pensa complir els
acords de plenari.
La Sra. Alcaldessa recalca que li ha contestat el Secretari.
El Sr. Gisbert insisteix que li contesti la Sra. Alcaldessa.
La Sra. Alcaldessa contesta que ja ha dit dues vegades que si.
El Sr. Gisbert pregunta a la Sra. Alcaldessa: les mocions que es presentaren
en el ple de desembre, que és la d'enviar tot el procediment administratiu a
fiscalia. Penses complir-ho?.
La Sra. Alcaldessa diu que ja li ha contestat quatre vegades que si.
La Sra. Alcaldessa diu que el control polític és eixe el seu solar i el mòbils.
La Sra. Alcaldessa li dona la paraula el Sr. Pedro Juan Victoria.
El Sr. Pedro Juan Victoria la primera pregunta per a la regidora Isabel Borràs.
Sobre el cicle hidràulic, l'altre dia es va fer un tall d'aigua i el ban deia que es
procedia a tallar l'aigua a les 10 de la nit i a les 8 de la vespra no hi havia
subministrament ja.
La regidora Isabel Borràs contesta que efectivament té tota la raó, al final era
per a netejar els depòsits que es fa una vegada a l'any i van ficar que a partir
de les 10. Vaig parlar en Acciona i en van dir hem començat un poc abans, o
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Pregunta per a la Sra. Alcaldessa pensa complir els acords de plenari.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

El Sr. Gisbert manifesta que en el plenari del desembre del 2021 es va
acordar en els 10 vots a favor i l'abstenció de l'Alcaldessa enviar a fiscalia tot
el procediment administratiu de la concessió il·legal de la llum del solar de
l'Alcaldessa.

la gent han vist el ban i han començat a omplir poals. De manera estranya
s'ha buidat abans del previst, no sabem el motiu.
La Sra. Regidora comenta que li va dir a Acciona que per a curar-nos en salut,
sabent-ho doncs siguen més conservadors l'hora de notificar-ho.
El Sr. Pedro Juan Victoria com això no podem controlar aleshores si a les 10
escomencen doncs a les 10 que tallen l'aigua i si no que es fiquen a les 12.
La regidora Isabel Borràs comenta que el problema no és ficar-se a les 12, és
que té que estar ple per l'en demà a les 6 del matí, perquè hi ha un gran
consum.

El regidor Jose Vicedo li contesta que no es tenia permís de carreteres.
El Sr. Pedro Juan Victoria li pregunta que quan se li va notificar a Diputació la
sol·licitud de tall de carreteres, pareix que el 7/04/2022.
El dia 7 era dijous el dia 8 divendres i el diumenge de rams era diumenge, el
Sr. Victoria pregunta si creu que es pot notificar, i si hi ha expedient d'això, de
que van notificar que no.
La Sra. Alcaldessa sí que hi ha, però no ens va notificar la Diputació, ens va
notificar Tràfic, mai havíem demanat permís i enguany el regidor fent-ho bé,
es va reunir en el policia, es va reunir en la Confraria i va demanar permís.
perquè no passarà el que va passar fa dos anys en el Corpus.
Aleshores ho hem fet bé, però de Tràfic ens va arribar l’informe negatiu i així
ho férem arribar a la Confraria, que es va reunir en la policia, més de 20
persones de la Confraria es vingueren a reunir-se en mi, es vaig donar jo
l'informe davant del policia.
L'informe de trànsit on dia, una cosa que no sabíem perquè mai s'havia
demanat, però s'havia fet, però mai demanat. En gener ix tots els anys l'Ordre
en la qual les carreteres el dia de Sant Joan, en les Pasques i en alguna més
festivitat en totes les carretes públiques comarcals, autonòmiques o nacionals
està totalment prohibit fer qualsevol acte, axó no ho sabia ningú.
Quan es demana el permís transit ens va contestar que no, no és que
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ACTA DEL PLE

El Sr. Pedro Juan Victoria en festes i tradicions. Que va passar l'altre dia en el
tall de carretera en la processó de Diumenge de Rams, tots els anys eixia de
l'Església baixava pel carrer Joan Garcés i agarrava per la carretera, es feia la
vendició de rams i enguany no ha pogut ser.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

El Sr. Pedro Juan Victoria comenta que els treballs crec que eren cap a 3
hores encara que s'acaba a les 12 de la nit a les 3 del matí ja tens els treballs
acabats.

arribaren mal en temps.
La Sra. Alcaldessa comenta que es van reunir con més de 20 persones i el
policia els vaig llegir l'Ordre i el informe de Tràfic que ens va arribar li férem
arribar al President.
És a dir fen-se bé les coses resulta que no ací en Favara en cap lloc
d'Espanya es poden fer cap acte la setmana de Pasqua.
El Sr. Pedro Juan Victoria, fins ara sempre s'ha fet i mai hagut cap problema
La Sra. Alcaldessa recalca que s'ha fet perquè no s'ha demanat permís.
El Sr. Pedro Juan Victoria continue dient que a tràfic li demanareu el 7 del 4

El Sr. Pedro Juan Victoria, el dia del 7 del 4 es va demanar, si tot això se
haver fet en mes antelació...

ACTA DEL PLE

La Sra. Alcaldessa, la resolució estava ja de gener.
El Sr. Pedro Juan Victoria pregunta que en la processó de la Vera Creu que
passara, ens passara el mateix?.
La Sra. Alcaldessa ja hem demanat permís.
El Sr. Pedro Juan Victoria, aleshores nosaltres que tenim el problema de la
carretera, damunt que mos passa per dins del poble, damunt hem de canviar
les nostres tradicions i els nostres costums. I estem contents?
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La Sra. Alcaldessa, la notificació ens arriba igual

El Sr. Pedro Juan Victoria, després una cosa que es fa tota la vida, sols falta
que ara ens digen que no podem fer la processó de la Vera Creu, i
l'Ajuntament es done com a satisfet.
La Sra. Alcaldessa jo no estic satisfeta. Jo soc la primera que vull que passen.
El Sr. Pedro Juan Victoria és que això no és just, no tenim el perquè de
canviar les nostres festes, ni les nostres tradicions perquè Tràfic o el que siga
li done la gana dir que no passeu per ahí.
La Sra. Alcaldessa manifesta que a veure quin dona permís.
El Sr. Pedro Juan Victoria, estem passant tota la vida.
La Sra. Alcaldessa, perquè no heu demanat permís mai.
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La Sra. Alcaldessa, no jo no estic contenta.

El Sr. Pedro Juan Victoria perquè no feia falta demanar permís a Tràfic.
Diputació sempre ens autoritzat.
La Sra. Alcaldessa, no ens ha denegat Diputació ens ha denegat Tràfic, és
diferent.
El Sr. Pedro Juan Victoria, per això ho dic jo, demanem-ho en temps i en
forma.
La Sra. Alcaldessa, no és qüestió de demanar en temps, no tenim permís
encara que ho haguérem demanat en febrer.

ACTA DEL PLE

La Sra. Alcaldessa, jo no puc contestar-te jo l'únic que t'he dit és que hem
demanat permís
Ens hem compromès en la confraria en enviar en temps d'enviar una carta
dient que volem que passe per ahí, perquè crec que ho volem tots i açò no és
una qüestió política és una qüestió de tradició.
El Sr. Pedro Juan Victoria, entendràs que si jo veig el dia 7 del 4 que em cride
l'atenció ara el del corpus esta bé s'ha demanat en temps i forma.
La Sra. Alcaldessa el faré arribar l'escrit també vull que el policia testimoniara
si mos va arribar una carta de Tràfic com a què no es podia, dones fe
Antonio?.
El policia Local, Antonio Sanz, present al Saló on es realitza el Ple, assenteix
afirmativament.
Continua la Sra. Alcaldessa, És més la vaig fotocopiar i li la donarem al
president i el dia de la reunió la vaig fer arribar i el nostre compromís per
lluitar.
El Sr. Pedro Juan Victoria, que passaré a vore-la que no tinc cap inconvenient
en vore-la, el dic que el dia 7 era dijous i diumenge de rams comprendràs que
em cride l'atenció.
La Sra. Alcaldessa, pot cridar-te l'atenció tot el que tu vulgues però jo t'he de
contestar la realitat, Transit denega automàticament el permís. Eixe document
la vist tota la Confraria. i ací està el policia per a corroborar teu.
La regidora Isabel Borràs manifesta que te la Resolució del 18 de gener, de
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El Sr. Pedro Juan Victoria, la meua pregunta és el 15 d'agost també anem a
canviar la processó de la Vera Creu.
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Perquè enguany, per primera vega, s'ha fet, s'ha demanat, mai fins ara s'havia
demanat.

Direcció de Tràfic, enla que “Se establecen medidas especiales de regulacion
de trafico del año 2022. no se autorizara ni se informara favorablemente
cualquier envento celebrado en la via que puede afectar la fluidez de la
circulación o seguridad vial, especialmente que implique un uso excepcional
de la via durante las horas i dias que indica el anexo 1.”
En eixe annexo 1 estan totes les dates, el dia de la Vera Creu no està, són
operacions d'eixida i de tornada de vacances.
Continua la Resolució dient:

El Sr. Pedro Juan Victoria, sobre el tema de cremes ens vas comentar que era
un tema de la Conselleria, que l'Ajuntament de Favara no té res a fer al
respecte. L'altre dia en el diari Levante va eixir en l'Ajuntament d'Alzira
simplificava tot el pla de cremes del municipi.
On en un permís anual es podria cremar i habilitava períodes extraordinaris de
crema per a varietats tardana de cítrics, si podeu veureu, si ho ha fet Alzira
crec que Favara també podrà fer el mateix.
La regidora Isabel Borràs contesta, si ho miraré però tenim altre inconvenient
que el 7 d'abril s'ha aprovat la Llei General de Residus que aprovat el Govern
d'Espanya, hi ahí tomba qualsevol crema agrícola i ara estem lliurant a tots
els nivells a veure que fem en les cremes.
Perquè eixa Llei ei diu que no es pot cremar res, que s'han de tractar totes les
esporgades com a residu, i està tractant a un llaurador com a un productor de
residu. Tenim de moratòria fins el 31/12/2022. però ara estem lliurant contra
una Llei que és de rang superior.
El Sr. Pedro Juan Victoria, en estat d'execució de festes que ens heu passat.
Ha estat d'execució la partida de festes populars, crèdits inicials 110.000€
modificació de crèdit 484 €, crèdits obligacions reconegudes 14.657 € i crèdits
disponibles 48.000 €.
La Sra. Alcaldessa jo l'estat d'execució tu saps que l'estat d'execució puja i
baixa. Ho mirarem, de quina data és l'estat d'execució.
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ACTA DEL PLE

La Sra. Borràs, manifesta: això és el que ens van notificar la DGT. Encara que
ho hagueres demanat en temps no s'informaria favorablement. No és la
Diputació, la Diputació és en la que menys problemes tenim, nosaltres li
habilitem el desviament per Antoni Molina i ells no tenen problema però transit
va comunicar açò.

Número: 2022-0004 Data: 03/08/2022

“En todo los casos concretos, en todas las carreteras de Valencia, desde el
Domingo 10 d'abril de 15 a 24 horas i del miercoles 13 d'abril a las 15 horas
hasta el lunes 18 d'abril a las 24 hora.”

El Sr. Pedro Juan Victoria l'últim que ens heu passat.
La Sra. Alcaldessa no sé si s'ha fet alguna reserva de crèdit i per això s'hi ha
minoració.
El Sr. Pedro Juan Victoria això serien obligacions reconegudes, és que hauria
d'estar.
La Sra. Alcaldessa, m’informaré perquè ara no disposo de les dades.
El Sr. Pedro Juan Victoria tu tens una partida inicial, modifiques crèdit per 484
€ i la partida son 110.484 € reconeixes obligacions per 14.657 € i queden
48.000 €, no quadra

ACTA DEL PLE

La regidora Isabel Borràs, que ara ho mira en l'app i de fet liu dic en temps
reial, però de fet no hi ha arriba al 20.
En el pou no arribem a 50 ara mateix, en el que se la última analítica de pou,
en la comissió que portarem no arribàvem a 50 i de la etap està venint 8 o 9.
La Sra. Alcaldessa pregunta alguna cosa mes mentre esperem l'app.
El Sr. Pedro Juan Victoria pregunta com està el tema de la Mancomunitat de
la Ribera Baixa, sabem que hi ha moviments.
La Sra. Alcaldessa, en un principi sabeu que Sollana va fer un contenciós,
però sí que a eixit el Consell Jurídic, dient que sí que s'ha de tornar a fer la
votació de Presidència però que no són nuls les resolucions de l'actual
President, supose que en breu ens convocaran per a una nova elecció.
El Sr. Pedro Juan Victoria, este que fer una nova elecció del President?
La Sra. Alcaldessa, entenc que sí.
El Sr. Pedro Juan Victoria l'altre dia en el ple aprovarem dues mocions una
que era enviar a la Sindicatura de Comptes i l'altra de fiscalia, per quin motiu
no s'ha enviat?
La Sra. Alcaldessa crec que ho està preparant tot el Secretari – Interventor.
El Sr. Secretari-Interventor diu que el motiu de perquè no s'havia enviat, es
perquè això s'havia aprovat en l'acta de desembre i l'acta de desembre el
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El Sr. Pedro Juan Victoria li pregunta a la regidora Isabel Borràs que quins
són els nitrats que s'estan subministrant al poble, estàs comentant que estem
agafant aigua dels pous.
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La Sra. Alcaldessa, ho mirarem.

Secretari-interventor anterior encara no l'havia enviat, per lo que l'acord no es
pot certificar per què no tinc l'acta encara, m'ha dit que me la te que enviara
en breu i no més ho tinga heu enviaré.
El Sr. Pedro Juan Victoria si no l'enviara que Alcaldia li fera un requeriment al
Secretari anterior donant-li un termini de 15 dies.
El Sr. Secretari-Interventor, eixa és la idea, sé l'avisat verbalment però si no
se li farà el requeriment per escrit.
La Sra. Alcaldessa alça la sessió, sent las 22:10 hores
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