FRANCISCO ARTURO PALOMARES JULIAN ( 1 de 2 )
Secretari-Interventor
Data Signatura : 10/11/2022
HASH: b5b896b745105061d0d8513d9a0c9f79

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2022/3

El ple

Ordinària

Data

2 / d’agost / 2022

Durada

Des de les 18:00 fins a les 21:00 hores

Lloc

Saló de Sessions

Presidida per

ORO AZORIN CANET

Secretari

FRANCISCO ARTURO PALOMARES JULIAN

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Tipus de convocatòria

ACTA DEL PLE

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

85090322M

ESTHER CISCAR CUÑAT

SÍ

73562356F

ISABEL BORRAS PASTOR

SÍ

73572797Y

JOSÉ VICEDO MOLINA

SÍ

73569919A

MARIA AMPARO FAYOS MIÑANA

SÍ

20805985R

MARIA ISABEL MORATO ARAGO

SÍ

73568657Y

MARIA TRINIDAD SALA ALMIÑANA

SÍ

73557631C

MARÍA JOSÉ MALONDA PÉREZ

SÍ
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ORO AZORIN CANET ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 11/11/2022
HASH: 13652a68f617404c4e229cf9c3df0716

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

20804784L

ORO AZORIN CANET

SÍ

20791132Y

PEDRO JUAN VICTORIA MIÑANA

SÍ

52730682P

RAFAEL GISBERT ARAGO

SÍ

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

Per part de la Sra. Alcaldessa es presenta al Ple per a la seua aprovació
l'acta de la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 3 de maig de
2022.
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula als portaveus dels grups polítics,
manifestant tots ells que no té res a objectar a la redacció de l'Acta.
Es procedeix a la votació oferint el següent resultat:
Vots a favor: 8 (4 de Compromís, 2 del PSOE i 2 del Partit Popular)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (de les regidores del Partit Popular, Esther Císcar Cuñat i
Maria Trinidad Sala Almiñana que no van assistir al Ple de l'Ajuntament del
dia 3 de maig de 2022)
Pel que l'Ajuntament Ple, per majoria absoluta dels membre de la
Corporació, ACORDA:
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APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

ACTA DEL PLE

A) PART RESOLUTIVA

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, la Sra.
Presidenta obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes
inclosos en l’ordre del dia

Aprovar l'Acta de la Sessió Ordinària de l'Ajuntament Ple celebrada el dia 3
de maig de 2022
DONAR CONTER DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDÍA
Per part de la Sra. Alcaldessa es dona compte al Ple de la Resolucions
d'Alcaldia de la 148/2022 al 258/2022 corresponents al període del
29/04/2022 al 28/07/2022.
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula als portaveus dels grups polítics.

La 222/2022 APROVACIOÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACT DE
D'ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE FAVARA EN SECTOR
INDUSTRIAL SU4, A FAVOR DE TALLER DE PAISATGE I TERRITORI S.L.U.
El Sr. Secretari s'informa que és la contractació dels treballs tècnics per a
elaborar la documentació administrativa 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 SEU-4 entre els
carrers Ribera Baixa, Corbera i Joan Fuster en base de l'acord d'iniciar
l’expedient que es va adoptar en la sessió del Ple de l'Ajuntament de 3 de
maig de 2022
La 256/2022 ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUT DE LA SUBVENCIÓ PER AL
FINANÇAMENT D’ACTUACIONS D’IMPLEMENTACIÓ I PROMOCIÓ DELS
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’AGENDA 2030, EN
L’ÀMBIT LOCAL.
El Sr. Secretari informa que es la subvenció per a desenvolupar accions
d'implementació, territorialització i agenda urbana dins de l'Agenda 2030.
El Sr. Gisbert Aragó diu que no necessita més aclariments.
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La Sra. Regidora d'Urbanisme informa que en aquesta obra hi havia una
part que es corresponia amb treballs d'asfaltat que no van ser executats pel
contractista i per consegüent s'ha minorat la subvenció concedida pel que
s'ha procedit a iniciar l'expedient de resolució de contracte.

ACTA DEL PLE

La 193/2022 sobre APROVACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DE
CONTRACTE OBRA: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ DE SERVEIS EN
EL POLÍGON DE FAVARA. IVACE 2021. CONTRACTISTA ICA2 1980 S.L. PER
INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Per part del Sr. Rafael Gisbert Aragó, portaveu del grup municipal PSOE,
es sol·licita informació sobre les següents resolucions:

El Sr. Pedro Juan Victoria Miñana, portaveu del grup municipal del Partit
Popular sol·licita informació sobre les següents resolucions:
La 246/2022 AUTORITZACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR A FAVOR DE
LA REGIDORIA DE FESTES PER A L' ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS
CULTURALS I ESPORTIVES DURANT LES FESTES POPULARS 2022. ( 3.000
EUROS )

La Sra. Regidora d'Urbanisme, Isabel Borras contesta que efectivament el
projecte ja està informat favorablement i s'informa per on transcorre
l'itinerari definitiu.
El Sr. Victoria diu que no necessita més aclariments.

EXPEDIENT 395/2022. APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU DE LA
RECTIFICACIÓ DEL INVENTARI GENERAL DE BENS I DRETS A
31/12/2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El Sr. Secretari informa de les variacions produïdes a l'Inventari municipal
de béns i drets del municipi per al període comprès entre el 01/01/2021 i
31/12/2021.
El Sr. Rafael Gisbert, portaveu del PSOE manifesta que no ha pogut accedir
al contingut del projecte d'inventari a través de l'aplicació informàtica.
El Sr. Secretari contesta que efectivament ha estat un error a l' hora de
pujar la documentació a l' aplicació, però que el resum detallat si que hi
era.
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El Sr. Victoria pregunta si ja està informat favorablement el projecte i quin
és l'itinerari definitiu.

ACTA DEL PLE

La
234/2022 APROVACIÓ
EXPEDIENTE
DEL
CONTRACTE
PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT OBRA: CREACIÓ D'ITINERARI VERD
URBÀ-INTERURBÀ "FAVARA CAMINA" I PCAP,

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

El Sr. José Vicedo, Regidor de festes, informa que es tracta de xicotetes
despeses ocasionades durant les Festes Populars del 2022 que cal abonarles en l'acte, com són els premis del campionat de truc, compra de baralles,
etc. i que s'aporten les factures de totes les despeses que s'abonen amb
càrrec aquest import.

El Sr. Gisbert demana que la documentació de la sessió del Ple hauria
d'estar disponible encara que la sessió se celebri ja que quan passa el dia
del Ple ja no es pot accedir.
El Sr. Secretari es contesta que efectivament és així, però que és l' aplicació
informàtica GESTIONA la que funciona d' aquesta manera, no és que l'
Ajuntament deixi de publicar-la.
El Sr. Gisbert pregunta si en la rectificació de l'inventari apareixen tots els
aplicatius informàtics i ordinadors.

El Sr. Secretari contesta que segons el resum de la modificació de
l'inventari, durant el període del 01/01/2021 al 31/12/2021 no s'ha produït
cap baixa.
Després de la deliberació es procedeix a efectuar la votació amb el resultat
següent:
Vots a favor: 10 (4 de Compromís, 2 del PSOE i 2 del PP)

ACTA DEL PLE

El Sr. Regidor, Pedro Juan Victoria, pregunta si dins de l'inventari s'ha donat
alguna cosa de baixa.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

El Sr. Secretari contesta que en la rectificació de l'inventari apareixen totes
les modificacions produïdes a l'inventari municipal de béns i drets des del
01/01/2021 al 31/12/2021, per partides i amb el seu valor.

Vots en contra: 0

Per la qual cosa l' Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Aprovar la Actualització de l'Inventari municipal de béns i drets
pertanyents a aquest Municipi, referits al període comprès entre 01/01/021
i el 31/12/2021, en els termes que es resumeixen a continuació.

EXISTÈNCIES PATRIMONIALS DE L'ENTITAT LOCAL DE FAVARA
SITUACIÓ A
31/12/2020
I. Immobles
II. Drets Reals

35.346.119,79
€
0,00 €

SITUACIÓ A 31/12/2021
ALTA
818.025,14
0,00 €

BAIXA

TOTAL

0,00 € 36.164.144,93 €
0,00 €

0,00 €
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Abstencions: 0

III. Mobles de caràcter històric,
artístic o de considerable valor
econòmic

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IV. Valores mobiliaris, crèdits i
drets de caràcter personal de la
Corporació

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VII. Mobles no compresos en els
anteriors
VIII. Patrimoni Municipal del sol
(P.M.S.)
Totals

68,276,81 €

13.634,71 €

0,00 €

0,00 €

800.307,02 €
297.073,70 €

17.248,39 €
0,00 €

36.511.777,32 € 849.008,24 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00

81.911.52 €
0,00 €
817.655,41 €
297.073,70 €

0,00 € 37.360.785,56 €

EXPEDIENT 378/2022. APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist que mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 27 / de juliol / 2022, es va
incoar procediment per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de
l’IMPOST SOBRE L' INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.
Vist que es va elaborar per la Tresoreria proposada d'acord incloent el
projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Vist que es va elaborar per la Secretaria informe en el qual es va avaluar la
viabilitat i la legalitat del projecte i del procediment, d'acord amb la
normativa aplicable, així com amb les regles internes aprovades en l'Entitat.
Vist que es va emetre per la Intervenció informe en el qual es va avaluar
l'impacte economicofinancer de la modificació, així com el compliment de la
normativa aplicable i en particular, els principis d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
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ACTA DEL PLE

SEGON. Remetre còpia íntegra d'aquest a l'Administració de l'Estat i de la
Comunitat Autònoma

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

VI. Semovents
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V. Vehicles

Després de la deliberació es procedeix a efectuar la votació amb el resultat
següent:
Vots a favor: 10 (4 de Compromís, 2 del PSOE i 2 del PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

SEGON. Exposar al públic l'anterior Acord mitjançant anunci que s' inserirà
en el tauler d'anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, a
comptar des del següent al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, dins del qual els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les al·legacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica
d'aquest Ajuntament [http://favara.sedelectronica.es].

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de l’IMPOST SOBRE L' INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS
DE NATURALESA URBANA en els termes del projecte que s’annexa en
l'expedient.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Per la qual El Ple d'aquesta Entitat, d'acord amb el que es preveu en l'article
22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, per unanimitat dels membres de la Corporació, ACORDA

QUART. Facultar a Alcaldessa per a subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte».

EXPEDIENT 352/2022. APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU DEL PLA
D'ACTUACIÓ FRONT AL RISC SÍSMIC A FAVARA
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Sr. Regidora Isabel Borràs, informa al Ple de la tramitació del Pla d'
Actuació enfront del risc sísmic de Favara i es presenta per a la seva
aprovació inicial.
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TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu,
sobre la base de l'article 17.3 del Text Refondre de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Després de la deliberació es procedeix a efectuar la votació amb el resultat
següent:
Vots a favor: 10 (4 de Compromís, 2 del PSOE i 2 del PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Per la qual cosa l' Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:

Així mateix, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica
d'aquest Ajuntament [adreça https://favara.sedelectronica.es].
TERCER.
Que es remeten les al·legacions presentades als Serveis
Municipals per al seu informe.
QUART. Després de l'emissió de l'informe sobre les al·legacions, es remeta
a Secretaria per a l'emissió de l'informe-proposta.

ACTA DEL PLE

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de vint
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest
termini els interessats podran examinar l' expedient i presentar les
al·legacions i reclamacions que estimen pertinents.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d'Actuació Municipal Front al Risc
Sísmic de Favara redactat per QUALITAS-OSI.

EXPEDIENT 454/2021. APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL PLA
TERRITORIAL MUNICIPAL FRONT EMERGÈNCIES.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Sr. Regidora Isabel Borràs, informa al Ple de la tramitació del Pla
Territorial Municipal front emergències de Favara i es presenta per a la seva
aprovació inicial.
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QUINT. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu.

Després de la deliberació es procedeix a efectuar la votació amb el resultat
següent:
Vots a favor: 10 (4 de Compromís, 2 del PSOE i 2 del PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Per la qual cosa l' Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:

Així mateix, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica
d'aquest Ajuntament [adreça https:// favara.sedelectronica.es].
TERCER. Que es remeten les al·legacions presentades als Serveis
Municipals per al seu informe.
QUART. Després de l'emissió de l'informe sobre les al·legacions, es remeta
a Secretaria per a l'emissió de l'informe-proposta

ACTA DEL PLE

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de vint
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest
termini els interessats podran examinar l' expedient i presentar les
al·legacions i reclamacions que estimen pertinents.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Territorial Municipal d' Emergències de
Favara, redactat per QUALITAS-OSI.

EXPEDIENT 325/2022. APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ
PLANTILLA
PERSONAL,
PLACES
D'AUXILIAR
ADMINISTRATIVES. NIVELL COMPLEMT DE DESTÍ
Pel Sr. Secretari s'informa al Ple que actualment a la plantilla de personal
de l'Ajuntament hi ha tres persones que ocupen places d'Auxiliars
Administratives, tenint assignades una d'elles en Nivell de Complement de
Destinació 16 i les altres dues el 14 i que a per diverses causes, com
l'increment de treball que suporten, el tipus de treball que estan realitzant
i el nivell de dificultat, es considera que és convenient modificar el Nivell de
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QUINT. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu.

Complement de Destinació per a les tres, fins al Nivell 18, màxim possible
per al grup C2. El canvi de Nivell de complement de destinació no suposarà
un increment de la despesa perquè es finançarà amb les gratificacions que
actualment estan cobrant per realitzar aquests treballs.
El portaveu del PSOE, Sr. Gisbert, demana a la Sra. Alcaldessa que com hi
ha una proposta d'Alcaldia a l'expedient, que se sigua ella la que l'explique.

El Sr. Victoria, portaveu del grup municipal PP, pregunta en què es trau la
tramitació de la RLT.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

El Sr. Gisbert, manifesta que l'Ajuntament està preparant una relació de
llocs de treball on es valora des del primer fins a l'últim a tots els
treballadors i ací és on s'ha de realitzar les valoracions de tots els llocs de
treball, però de manera general, per a tots, no individualment com es
pretén ara i per a uns llocs concrets i amb això no voler dir que dubte de la
professionalitat de les persones a les quals es vol incrementar el nivell de
complement de destinació, però no el seu grup considera que no és la
manera correcta de fer-ho. El que ha de fer l'Ajuntament és acabar de
confeccionar la RLT i presentar-la al Ple per a la seva aprovació.

ACTA DEL PLE

La Sra. Alcaldessa contesta que el Secretari ho ha explicat perfectament i
que li ha demanat que ho explique ell per tractar-se d'una qüestió tècnica
de personal, però que pregunte el que considere, que aquest punt no es
tracta d'una qüestió política si no que les persones que treballen han de
rebre una retribució d'acord amb la feina que fan.

El Sr. Secretari contesta que recentment hi ha hagut una reunió de la Mesa
de negociació de la RLT en la qual per unanimitat es van adoptar uns acords
que van ser remesos a l' equip redactor perquè efectués les modificacions
oportunes al projecte de RLT, plasmant els acords adoptats. L'esborrany ha
estat modificat i remès de nou als representants sindicals perquè l’estudien.
El Sr. Victoria manifesta que el seu grup municipal, el PP, és de la mateixa
opinió que el grup municipal del PSOE. No dubta que a les persones a les
quals es pretén modificar el nivell de complement de destinació s'ho
mereixin, però que si s'està realitzant la RLT, és en aquest instrument on
s'ha d'aplicar la modificació del nivell de complement de destinació
proposada i així evitar greuges comparatius amb altres treballadors i per
tant la postura del grup municipal del PP és esperar-se que aquest finalitze
la RLT.
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La Sr. Alcaldessa contesta que la tramitació de la RLT és lenta i després té
que aprovar-la el Ple. Ara el que s'intenta fer és normalitzar els pagaments
que s'estan realitzant per mitjà de gratificacions a aquests treballadors.

La Sra. Alcaldessa manifesta que amb aquesta modificació de nivell de
complement de destinació el que es pretén és normalitzar una situació que
actualment s'està produint per que l'increment i dificultat dels treballs que
estan suportant els treballadors afectats s'està abonant per mitjà de
gratificacions.
Després de la deliberació es procedeix a efectuar la votació amb el resultat
següent:
Vots a favor: 4(4 de Compromís)
Vots en contra: 6 (4 del PP i 2 del PSOE)

Denominació:
Núm. de places:
Situació:
Naturalesa
Escala
Subescala
Grup/Subgrup
Antic Nivell Complement de Destí
Nou Nivell de Complment de Destí

Auxiliar Administrativa
1
Ocupada en propietat per Silvia
López Pallarés
Funcionaria
Administrativa
Auxiliar
C2
16
18

Denominació:

Auxiliar Administrativa

Núm. de places:

1

Situació:

Ocupada per Maria Isabel Aragó
Galán

Naturalesa

Personal Laboral

Escala

Administrativa

Subescala

Auxiliar

Grup/Subgrup

C2

Antic Nivell Complement de Destí

14

Nivell de Complement de Destí

18
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Desestimar la proposta de l' Alcaldia de modificació de la plantilla de
personal municipal de les següents places:

ACTA DEL PLE

Per la qual cosa l' Ajuntament Ple, per majoria absoluta, ACORDA:

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Abstencions: 0

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per la Sra. Alcaldessa s'informa el Ple de l'escrit del Servei Territorial de
Treball, Economia Social i Emprenedoria de València en el qual amb la
finalitat de l'elaboració del calendari laboral per a l'any 2023, sol·licita al Ple
que propose els dos dies festius locals que amb caràcter retribuït i no
recuperable pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se durant l'any
2023, concretant de manera expressa la seua data i denominació de
conformitat amb el que estableix l'article 37.2 del Reial decret legislatiu
2/2015 de 23 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors, en relació amb l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de
28 de juliol, sobre la Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials
i Descansos.
Per part de la Sra. Alcaldessa, es presenta al Ple per a la seua proposta com
a dies festius locals, amb caràcter retribuït i no recuperable per a l'any 2023
els següents:
- 14 d'agost de 2023, dia de la Vera Creu.
- 17 de març de 2023, Falles
Després de la deliberació es procedeix a efectuar la votació amb el resultat
següent:
Vots a favor: 10 (4 de Compromís, 2 del PSOE i 2 del PP)

12

ACTA DEL PLE

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CALENDARI LABORAL PER AL 2023

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Auxiliar Administrativa
1
Ocupada per Vera Fayos Fenollar
Personal Laboral
Administrativa
Auxiliar
C2
14
18
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Denominació:
Núm. de places:
Situació:
Naturalesa
Escala
Subescala
Grup/Subgrup
Antic Nivell Complement de Destí
Nivell de Complement de Destí

Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Per la qual cosa l' Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar com dies festius locals que amb caràcter retribuït i no
recuperable pel seu caràcter tradicional, durant l'any 2022, els següents
dies:
- 14 d'agost de 2023, dia de la Vera Creu.

En Rafael Gisbert Aragó regidor del grup municipal PSPV-PSOE, presenta la
següent moció per a la seua consideració, per al seu debat i aprovació, si
escau, per el Ple Municipal:
<<1. Recentment hem pogut conéixer que es vol posar en marxa una
operació de cessió de drets d'ús d'aigua de la Séquia Reial del Xúquer en
favor de la societat Aguas de Almeria, S.A. Segons la premsa es tractaria
d'enviar 10 hm3 anuals durant 5 anys. Un total de 50 hm3. Un
transvasament en tota regla. L'aigua es vendria a raó d'uns 0'30 euros el
metre cúbic. El que proporcionaria prop de 3 milions d'euros a l'any a la
Séquia Reial del Xúquer. Un total de 15 milions en els 5 anys.
2. El riu Xúquer ha sigut sempre el riu valencià per excel·lència, el cor de
l’aigua per a la majoria dels valencians. Durant molts, molts segles, ha sigut
un vertader riu, orgullós i colèric, però també lleial, com són els nostres
rius. Ha alimentat una agricultura llegendària de tarongers, hortes i
arrossars. Ha mantingut l'Albufera sana i plena de vida. Ha arribat a Cullera
net, i encara amb força, fertilitzant el mar i renovant l'arena de les platges.
3. Però ara el Xúquer és un riu sobreexplotat. Darrere de les extraordinàries
i inèdites pluges deis últims mesos ens trobem un riu exsangüe,
completament esgotat, al que li han pegat tants mossos en els últims anys
que va aproximant-se irremeiablement a la seua mort, sense que les
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APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA "NO A LA VENDA D'AIGUA DEL XÚQUER CAP ALMERIA"

ACTA DEL PLE

SEGON.- Remetre el present acord al Servei Territorial de Treball,
Economia Social i Emprenedoria de València.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

- 17 de març de 2023, Falles

administracions responsables facen res per impedir-ho, sinó tot el contrari,
propiciant noves agressions.

Eixos 10 hm3 que s'estan negociant no aniran a regar els nostres camps,
ni aniran a l'Albufera o a incrementar els reduïts cabals ecològics del riu. Es
transvasaran des de la presa d'Alarcón, a quasi 300 km de la
desembocadura. No sols no recuperem aigua de la Manxa Oriental, sinó que
en perdem 10 hm3 més.
5- Aquesta venda d'aigua es planteja en un context de sobreexplotació del
Xúquer. Segons el Pla Hidrològic, el sistema Xúquer té en l'actualitat un
dèficit de 250 hm3/any per atendre drets d'aigua legalment reconeguts. I
el mateix pla afegeix: "La forta disminució de recursos que es preveu al
sistema Xúquer com a conseqüència del canvi climàtic suposarà un dèficit
de més de 300 hm3/any."
El Pla Hidrològic no ha resolt sinó que ha agreujat la sobreexplotació de
l'aqüífer de la Manxa Oriental, que és la principal responsable del declivi del
Xúquer en les últimes dècades. En lloc de declarar l'aqüífer sobreexplotat,
limitant les extraccions i posant en marxa un pla per a la seua recuperació,
la Confederació ha optat per mantindre i ampliar les assignacions que
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4. Pretenen que la seua aigua arribe de Sagunt fins a Almeria, distants 500
km, i el Xúquer no és l'Amazones. És un riu sobreexplotat i molt vulnerable
davant els efectes del canvi climàtic. Per això considerem que el projecte
de vendre l'aigua del Xúquer a Almeria és una maniobra inacceptable: usar
uns drets d'aigües de domini públic, que estan destinades a unes finalitats
de reg a la Ribera, per a comerciar amb l'aigua com si fora una propietat
privada. Si els directius de la Séquia Reial poden vendre 10 hm3 anuals,
això vol dir que no es necessiten per a regar? Si no es necessiten, podien
anar 10 hm3 més cada any a l'Albufera o a incrementar els escassos cabals
ambientals del Xúquer.

ACTA DEL PLE

Fa pocs anys volgueren donar-li el colp de gracia al Xúquer mitjançant un
transvasament al Vinalopó des de Cortes de Pallàs per endur-se'n tots els
anys 80 hm3. L'acció de la societat valenciana i de la comarca de la Ribera
va canviar el punt de presa al final del riu, a l'assut de la Marquesa, i va
condicionar que els transvasaments foren a sobrants del riu, reduint molt
els impactes sobre el riu, l'Albufera i la garantia de subministrament d'aigua
per als regadius tradicionals de la Ribera,

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

El Xúquer alimenta la nostra Albufera, dona de beure a la ciutat de Valéncia,
la seua àrea metropolitana i a la ciutat de Sagunt. Rega des de temps
immemorials les terres de la Ribera i, des dels anys 70, a través del Canal
Xúquer-Túria, es reguen altres comarques valencianes. A partir dels anys
80 les extraccions salvatges de l’aqüífer de la Manxa Oriental, li han restat
400 hm3 anuals d'un cabal que ja no circulen pel riu.

superen la recàrrega natural i establint noves reserves, insostenibles per al
regadiu.

Davant tot allò expressat anteriorment i donada la gravetat de la proposta
de transvasar aigua del Xúquer cap Almeria, acordem:
1Exigir al Ministeri de Transició Ecològica i de Repte Demogràfic, a la
Direcció General de l'Aigua depenent d'eixe Ministeri i a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, que no autoritze cap cessió de drets d'aigua de les
assignacions per als regadius tradicionals de la Séquia Reial del Xúquer, cap
Almeria ni per a cap altra finalitat, que no siga del reg agrícola o per atendre
a finalitat ambientals del Xúquer o de l'Albufera.
2Exigir al Consell de la Generalitat Valenciana, que s'opose de manera
ferma a aquesta operació de venda i transvasament d'aigua del Xúquer, des
de la presa d’Alarcón, cap a Almeria.
3Exigir al Ministeri de Transició Ecològica i de Repte Demogràfic que
declare en mal estat la massa d’aigua subterrània Manxa Oriental i
procedisca a posar en marxa totes les mesures necessàries per revertir la
seua situació actual de sobreexplotació i els impactes negatius sobre els
cabals base del riu Xúquer; i, revertisca la substitució de bombeigs de la
Manxa Oriental.
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Mentre estem lluitant per augmentar les assignacions a l'Albufera altres
pensen en vendre la nostra aigua. Per posar un exemple, 10 hm3
representen la meitat de l'assignació ambiental anual per a l'Albufera, si
descomptem els estalvis de la modernització de regadius, i és equivalent a
l'assignació per a l'Albufera procedent del Xúquer contemplada en el Pla
Hidrològic 2022-2027.

ACTA DEL PLE

Al mateix temps s'ha anunciat un nou transvasament de 18 hm3 al
Vinalopó. Cal tenir en compte que tant el Xúquer com l'Albufera estan lluny
d'assolir el bon estat ecològic. L'actual situació de sobreexplotació fa del tot
impossible atendre cap altra demanda sense posar en greu risc les nostres
masses d'aigua.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Els cabals ecològics per al Xúquer són insuficients. Les modificacions
proposades no arriben a compensar la pèrdua de cabals per la
modernització de regadius. Especialment preocupant és la situació del cabal
en els trams d'Antella, Sueca, Cullera i la desembocadura. Arribant a ser de
tan sols 0'5 m3/segon en els últims 4 km de riu, l'1% del que porta el riu
en règim natural. Eixos 10 hm3 que es volen portar a Almeria suposen el
75% del cabal ecològic mínim de l'estuari del Xúquer.

4- Comprometre'ns a treballar activament per la defensa i recuperació dels
nostres rius, zones humides, aqüífers i els seus ecosistemes associats,
oposant-nos a qualsevol acció que vaja en el seu perjudici. Igualment a
participar en quantes mobilitzacions i activitats es convoquen des de la
societat civil amb aquest objectiu.>>

Rafael Gisbert Aragó Portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament
de Favara i en aplicació de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.O.F.),
presenta presenta al Ple la següent
<<MOCIÓ PER A LA L'ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ QUE
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
FAVARA

ACTA DEL PLE

APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA PER A L'ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Després que s'ha retirat la proposta de posar en marxa l'operació de cessió
de drets d'ús d'aigua de la Sèquia Reial del Xúquer en favor de la societat
Aguas de Almeria, S.A. , el Sr. Rafael Gisbert Aragó regidor del grup
municipal PSPV-PSOE, retira la moció presentada.

Els tractats internacionals ratificats per Espanya, entre els quals es troben
el conveni d’Istanbul de 2011, la Convenció de Nova York de 1979 i el
conveni de Lake Sucess de 1949, reconeixen que la prostitució és una forma
de violència de gènere que provoca en les dones obligades a prostituir-se
violències de tota mena, entre les quals destaquen les violències sexuals,
psicològiques i econòmiques.
La prostitució és una de les formes de violència més cruel contra les dones
i es tracta d'un deis rostres més extrems del sistema de dominació
il·legítima en el qual estem inserits en les societats actuals.
No obstant això, el proxenetisme, que és una actuació incompatible amb
una concepció dels drets humans pròpia de la societat democràtica
avançada que propugna la Constitució, encara no compta amb suficient
retret penal en el nostre ordenament jurídic, a diferència del que ❑corre en
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

altres països del nostre entorn, que ja han procedit a regular la seua
persecució.
L'article 187.2 del Codi Penal, en la seua redacció vigent, no castiga
qualsevol forma d'obtenció de lucre de la prostitució aliena, sine, que
exigeix que aqueixa obtenció de lucre s'haja dut a terme mitjançant
l’explotació" de la persona prostituïda. Aquesta definició del tipus recollit en
l'article 187.2 ha portat a una total inaplicació d'aquest precepte i, en la
pràctica, a la impunitat total del proxenetisme

També és urgent castigar la terceria locativa com a modalitat específica de
proxenetisme en un article diferenciat del Codi Penal, el 187 bis, per a
configurar una modalitat agreujada del delicte de proxenetisme, amb un
lleuger augment de pena d'acord amb el major desvalor de la conducta
descrita respecte de la tipificada en l'apartat 2 de l'article precedent.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

En requerir-se que l'afavoriment de la prostitució es realitze amb ànim de
lucre, es deixen fora del tipus conductes de mera recepció de diners
provinents de la persona prostituïda (per exemple, familiars) i altres
conductes que poden considerar-se neutrals o innòcues. Es redueix
lleugerament la pena a conseqüència del major abast que passa a tindre el
tipus delictiu.

ACTA DEL PLE

Es fa necessari, per tant, articular una resposta penal adequada, optant-se
per castigar el proxenetisme de manera general en l'article 187, sense exigir
la relació d'explotació, que condueix a una restricció indesitjada de l'abast
del tipus.

En estar tan interioritzat en la nostra cultura, aquest és un tema d'enorme
complexitat a l'hora de tractar la realitat de la prostitució, perquè requereix
d'una mirada àmplia i un compromís en el qual participen totes les
Administracions Públiques en la mesura que les seues competències així ho
permeten, sent el retret penal una de les últimes actuacions per a pal•liar
el proxenetisme.
Però acabar amb totes les violències contra les dones, i especialment amb
el proxenetisme com a forma extrema d'aquesta, es requereix d'una visió
integral i d'un treball on totes les administracions ens mostrem implicades.
Des deis ajuntaments, tenim competències per a impulsar mesures que
vagen encaminades a frenar aquesta xacra. Entre altres regulacions, tenim
la capacitat jurídica per a sancionar la prostitució com una forma de
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Considerem que cal equiparar a la persona prostituïda amb la víctima d'un
delicte, motiu pel qual se li haurien de fer extensius els drets i prestacions
previstos en Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte.

violència sexual i considerar-la una activitat 'Il·lícita i veneradora de drets
en l'espai públic, sancionar a les persones que consumisquen o sol·liciten
serveis sexuals, 1 per descomptat, en cap cas, sancionar a les persones
prostituïdes, que seran considerades com a víctimes.
No podem considerar admissible dirigir l'acció sancionadora de
l'administració contra les persones més vulnerables i precisament les que
requereixen protecció jurídica.
Per tot l'anteriorment exposat, proposem:

3. Iniciar els tràmits per a I’ aprovació de l’Ordenança Municipal per
l'Abolició de la Prostitució proposada per la Generalitat Valenciana a
l'Ajuntament de Favara>>
El Sr. Victoria, portaveu del PP, manifesta que el seu grup polític està
d'acord en aprovar una moció per abolir la prostitució però la proposta
d'acords de la moció fa referència, en els punts 1 i 2 a acords que
actualment ja s’han fet. El govern de la nació ja ha aprovat la Llei Orgànica
pel que es modifica la Llei Orgànica 10/1995 i afegeix que considera que no
és necessari aprovar una ordenança municipal quan ja es disposa d'una Llei.
El Sr. Gisbert contesta que li atorga la raó, en part, al Sr. Victoria, perquè
fa tres mesos que la moció va ser presentada i si que es podria adoptar un
acord adaptant l'ordenança a la Llei.
La Sr. Borràs, portaveu de Compromís, manifesta que el seu grup té
esmenes d'addició a la moció presentada perquè consideren que la moció
es queda molt curta. La moció incideix molt en la part punitiva del
proxenetisme però no se centra en la part estructural del que és la
prostitució, que és on Compromís creu que s'ha de treballar per a erradicarla. Compromís proposa, més que crear una ordenança, crear un Pla Integral
d'Abordatge de la Prostitució, amb dotació pressupostària i personal
especialitzat perquè es garantisca la seguretat de les dones en contextos
de prostitució i se proporcionen alternatives per a la seva inserció sociolaboral i lluitar contra el proxenetisme, la tracta i l'explotació com a formes
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2. Donar suport a la Proposició de Llei orgànica per la qual es modifica la
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per a prohibir el
proxenetisme en totes les seues formes, presentada en el Registre del
Congrés deis Diputats el 19/05/2022.

ACTA DEL PLE

1. Instar les Corts Generals a donar suport al projecte de Llei Integral per
a l'Abolició de la Prostitució.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

ACORDS

de violència masclista. A més d'altres moltes esmenes addicionals. La
postura de Compromís és abolicionista però buscant l'arrel del problema.
El Sr. Gisbert manifesta que la moció fa tres mesos que es va presentar i
ara no la canviar, que abans s'haurien pogut reunir per consensuar-la.
La Sra. Borràs manifesta que el vot de Compromís serà contrari a la moció
perquè consideren que no contempla les mesures necessàries per erradicar
la prostitució. Que pròximament presentaran una moció on si que estaran
reflectides totes aquestes mesures.

Vots en contra: 4 (4 de Compromís)
Abstencions: 0
Per la qual cosa l' Ajuntament Ple, per majoria absoluta, ACORDA:
1. Instar les Corts Generals a donar suport al projecte de Llei Integral per
a l'Abolició de la Prostitució.
2. Donar suport a la Proposició de Llei orgànica per la qual es modifica la
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per a prohibir el
proxenetisme en totes les seues formes, presentada en el Registre del
Congrés deis Diputats el 19/05/2022.
3. Iniciar els tràmits per a I’ aprovació de l’Ordenança Municipal per
l'Abolició de la Prostitució proposada per la Generalitat Valenciana a
l'Ajuntament de Favara
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ACTA DEL PLE

Vots a favor: 6 (4 del PP i 2 del PSOE)
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Després de la deliberació es procedeix a efectuar la votació amb el resultat
següent:

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

El portaveu del Partit Popular, Sr. Victoria, manifesta que vot del seu grup
municipal serà a favor.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA PER A MODIFICAR LA LLEI 7/2023 DE 8
D'ABRIL, DE RESIDUS I SOLS CONTAMINANTS PER UNA ECONOMIA
CIRCULAR
El Sr. Gisbert manifesta que la moció va ser presentada fa tres mesos i com
el que es demanava en la moció ja s'ha realitzat retira la moció presentada.

Per la incorporació de l'Ajuntament de Favara al procés de "Localització de
l'Agenda 2030" i la promoció deis Objectius de Desenvolupament Sostenible
en el municipi.
Al setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides, va aprovar
la resolució "Transformar el nostre món: 1'Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible" un pla d'acció que es concreta en 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 metes concretes "a favor
de les persones, el Planeta i la prosperitat". Un document que apel·la a tots
els agents socials, econòmics i polítics, i els convida a dissenyar mares
d'acció adaptats a cada realitat local, sense deixar a ningú arrere i dotant a
totes les accions i polítiques públiques d'una visió transversal de
sostenibilitat. Sostenibilitat en una triple dimensió econòmica, social i
ambiental.
En el context de l'Agenda 2030, l'àmbit local es defineix com a espai clau
per a la implementació deis Objectius de Desenvolupament Sostenible, una
ambiciosa agenda de treball que conté Objectius i Metes que apel·len
directament als governs i altres agents locals.
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Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

<<DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
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La Sra. Borràs, portaveu del grup municipal de Compromís, informa que en
la reunió que van tindre els membres de la Corporació amb l'equip redactor
del PUAM, van ser informats que el pas següent era que l'Ajuntament de
Favara s’adherirà a la Declaració Institucional per a la incorporació al procés
de de localització de l'Agenda 2030 i promoció dels objectius ODS en el
municipi, per la qual cosa presenta la següent Declaració Institucional per
a la seua consideració, per al seu debat i aprovació, si escau, per el Ple
Municipal:

ACTA DEL PLE

APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER
LA INCORPORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE FAVARA AL PROCÉS DE
LOCALITZACIÓ DE L'AGENDA 2023 I LA PROMOCIÓ DELS
OBJECTIUS ODS EN EL MUNICIPI.

Per tot això, l'Ajuntament:
1.
Reconeix que 1'Agenda 2030 ha de ser una referència fonamental
per a la societat, les autoritats i les comunitats locals que estan presents
com a actors fonamentals per a la planificació dels municipis, per a fomentar
la cohesió comunitària, la seguretat de les persones i l'estimulació de la
innovació i l'ocupació.

L'Ajuntament manifesta el seu compromís amb el procés mundial de
localització de l'Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, i el que això implica: objectius i metes per a l’erradicació de la
pobresa, millorar l'educació, l’accés a l’aigua, l'equitat, un urbanisme
inclusiu i sostenible, la promoció d'energies accessibles i netes, la
sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic, l'erradicació de la
desigualtat, la gestió de la diversitat cultural, i tantes altres tasques que
formen part de la gestió diària de les polítiques públiques de proximitat.
Conscients que suposa un marc d'acció per a l’articulació de polítiques
basades en la sostenibilitat, l'Ajuntament, ratifica el seu paper d'actor
fonamental en el procés de localització de l'Agenda 2030 i convida a tots
ciutadans a participar i se sumen a aquest procés.
La coordinació i articulació d'espais entre els diferents actors locals ha de
conduir-nos a la construcció col·lectiva d'un pla d'acció perquè els Objectius
de Desenvolupament Sostenible, així com convertisquen el municipi en un
horitzó compartit i realitzable en qualsevol dels nostres àmbits de
convivència.
Per tot l'anteriorment exposat:
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4.
Manifesta el seu suport a l'Estratègia Valenciana i l'Estratègia
Espanyola per al compliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible: l'Agenda 2030 és una agenda amb un fort component local que
adquireix dimensió global de forma coordinada amb les estratègies
valenciana i nacional.

ACTA DEL PLE

3.
Considera que l'Agenda és el marc de referència en el qual s'eleven
a l’àmbit global polítiques d'acció de proximitat a les quals els governs locals
i provincials han fet front al llarg de la nostra història democràtica.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

2.
Reconeix i s'identifica plenament amb els objectius irrenunciables
d'aquesta agenda: no deixar a ningú darrere, universalitat, integralitat,
interdependència, responsabilitat comuna però diferenciada i respecte dels
Drets Humans.

DECLAREM
PRIMER.- Que treballarem per l'establiment d'una aliança i acord de tots els
grups polítics de l'Ajuntament, i de totes les Àrees i Serveis d'aquest,
centrat en l'interès comú d'alinear la participació d'aquesta entitat en el
compliment de l'Agenda 2030 de Nacions Unides i les seues ODS.

La Sra. Borràs informa al Ple, que últimament un dels requisits de les
subvencions que s'estan convocant és l'estar adherit a l’Agenda 2030,
atorga punts.
El Sr. Gisbert demana que quan es convoquin reunions amb les
associacions, etc, es faci partícip també tots els grups municipals.
Després de la deliberació es procedeix a efectuar la votació amb el resultat
següent:
Vots a favor: 10 (4 de Compromís, 2 del PSOE i 2 del PP)

ACTA DEL PLE

TERCER.- Que donarem trasllat deis presents acords a totes les parts
organitzatives de l'Ajuntament, per què en prengueu coneixement i efectes
en la col·laboració oportuna deis mateixos en el procés d'incorporació dels
Objectius i Metes.>>

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

SEGON.- Que donarem suport a el procés de localització i alineament
d'actuacions amb els ODS com a tasques per a arribar a configurar una
Agenda 2030 de l'Ajuntament per al període 2020-2030.

Vots en contra: 0

Per la qual cosa l' Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA:
Adherir-se la Declaració Institucional per a la incorporació al procés de de
localització de l'Agenda 2030 i promoció dels objectius ODS en el municipi
de Favara y en concret:
PRIMER.- Que treballarem per l'establiment d'una aliança i acord de tots
els grups polítics de l'Ajuntament, i de totes les Àrees i Serveis d'aquest,
centrat en l'interès comú d'alinear la participació d'aquesta entitat en el
compliment de l'Agenda 2030 de Nacions Unides i les seues ODS.
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Abstencions: 0

SEGON.- Que donarem suport a el procés de localització i alineament
d'actuacions amb els ODS com a tasques per a arribar a configurar una
Agenda 2030 de l'Ajuntament per al període 2020-2030.
TERCER.- Que donarem trasllat deis presents acords a totes les parts
organitzatives de l'Ajuntament, per què en prengueu coneixement i efectes
en la col·laboració oportuna deis mateixos en el procés d'incorporació dels
Objectius i Metes.>>

La Sra. Alcaldessa pregunta els portaveus dels grups polítics si hi ha algun
assumpte de govern que vulguin presentar al Ple.

INFORMACIÓ D'ALALCADÍA I REGIDORIES
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula a la regidora María José Malonda.
La Sra. María José Malonda informa al Ple de l'Ajuntament sobre el següents
assumptes:

ACTA DEL PLE

Els portaveus de Compromís, PSOE i PP manifesten que no.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

ASSUMPTES D'URGÈNCIA D'ACORD AMB L'ARTICLE 91.4 DEL ROF

- En breu s'obrira la sala d'atenció al pacient del centre de salut.

- S’ha rebut una subvenció de vulnerabilitat de xarxa salut sobre 4300€
amb els quals els realitzaran activitats i tallers d'integració
- S'ha posat en marxa el segon pla d'Igualtat
- S’ha aprovat la subvenció a Ajuntaments de municipis adherits a xarxa de
municipis protegits contra la violència de genere, es rebran 7.504€ i es
realitzaran 4 sessions de cinefòrum sobre prevenció de violència de gènere
amb col·loqui després, exposicions activitats coeducatives amb l'alumnat
del Fèlix Olmos, xarrades sobre la prostitució i l'explotació sexual i una
campanya digital sobre les xarxes socials. Les activitats estan programades
des de setembre fins desembre.
Un cop ha finalitzat la seva intervenció la regidora Sra. Maria José Malonda,
la Sra. Alcaldessa ofereix la paraula a la regidora Isabel Borràs.
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- S'hi han instal·lat uns estors i panels.

La Sra. Borràs informa al Ple de l'Ajuntament sobre el següents assumptes:
- Subvencions concedides:
Ens han concedit 14.510 € per a Smart City 2022 de la Diputació de València
per al control de la qualitat de l'aire als espais interiors municipals.
S'instal·larà el control de l'aire a l'escoleta infantil.
Ens hanconcedit una subvenció de 56.363€ per a intervenció arquitectònica
de locals de prestació d'atenció sanitària per part de la Conselleria de Salut
Universal.

L’obra de Favara Camina se han obert les propostes que s'han presentat a la
licitació. Només s' ha presentat una empresa, però compleix els requisits, se li
farà l'adjudicació.
L’obra de l'adequació de la nau industrial, altell, la il·luminació, alarma, etc...
se està a la espera de que la Diputacions aprove el projecte d'execució per a
poder licitar l'obra.
Ens han concedit una subvenció que no arriba a los 10 mil euros del Pla
Reacciona de la Diputació per al Cicle Integral de l'Aigua. Es
per
l’automatització del pou.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Ens han concedit 62.485€ del IVACE, dels quals 31.242 € son a fons perdut,
per a canviar les il·luminaries dels sectors 1 i 5, des de el carrer Cullera al
carrer Barranc i des de la part alta del poble fins al carrer Sant Vicent, San
Francesc i Joan Garcés.

ACTA DEL PLE

Ens han concedit de 55.371€ per a la modernització i gestió sostenible
d'infraestructures arts escènics i musicals, per a l'equipament de la Casa de
la Cultura.

s'ha fet la campanya de la ceratitis capitata.
Serveis:
S'estan fent mensualment les campanyes de mosquit tigre i control de
vectors.
La segona fase de la implantació dels recollidors d'excrements per a les
oronetes.
La piscina municipal es va obrir en normalitat, ha passat una inspecció de
sanitat con resultat favorable.
S'han fet tractaments de desinfestació i de desratització.
Ara s'està en plena campanya de les festes locals.
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Agricultura:

Cicle hidràulic:
En la comissió d'aigües ja es va exposar el tema de la sentència que ens
anul·lava la tarifa d'aigües que vam aprovar en el plenari de 2019, estem
en la nova tarifa.
Les obres del clavegueram del carrer del mar que començaran en setembre.

S' ha adquirit una banda cobrebalcons per a festes i esdeveniments de renom.
La Mancomunitat Albalat-Polinyà, en l’últim plenari va aprovar que com el
romanent que hi ha es prou elevat, veure de quina manera es pot revertir
els pobles que la havien produït, perquè ara han entrat més pobles.
Per tant es va acordar que en el segon trimestre no es girarien les quotes
d'esta Mancomunitat.
També en aquesta Mancomunitat, dins d' el pla de inversions de 2020/21
l’Ajuntament de Favara sol·licitat una Cuba de 1.000 litres.

ACTA DEL PLE

Els Ajuntaments ens van consensuar a veure de quina manera podem
mobilitzar-nos per a pressionar d'alguna manera a la Direcció General de
l'Aigua i a la Conselleria d'Agricultura perquè aquestes inversions siguen
efectives per al pròxim pressupost.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Informa sobre la reunió que van tindre en la Direcció General de l'Aigua pel
tema del pla d'inversions. Enguany s'han retirat les inversions. En l'últim
pplenari de la Comunitat de Usuaris de la ribera del Xúquer, es va parlar de
que havien de fer-nos una inversió per compensar el preu de la tarifa de la
potabilització que estem pagant.

S'ha tingut una reunió con el Diputat de carreteres, per veure com es podia
desbloquejar el tema de la comarcal CV 510. Es va a estudiar la viabilitat
de la tercera via, es a dir, enllaçar des de la rodona de l'entrada per Llauri
fins a la rodona nova de l'entrada de l'autovia, respectant l'Avinguda
Antonio Molina o almenys deixant un vial de servei separat de la nova
infraestructura que es construeixi.
Es va tenir una reunió ambels tècnics del Ministeri de Foments sobre el
projecte de la travessia de la CN-332.
Ens van exposar el projecte i es va retocar alguns detalls sobre paviments
i il·luminaria.
Ara presentaran el projecte definitiu per a que l'aprove el plenari. Això seria
el pas previ per a la cessió al municipi de la CN-332

25

Codi Validació: 7CFQXJSSN3CPQRPL99X2JWJS4 | Verificació: https://favara.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 33

En el del 2022, han demanat tots els pobles els poals per a selectiva. S'ha
licitat el contracte de recollida de fem conjuntament en la recollida selectiva.
Ho ha licitat la Mancomunitat Albalat-Polinyà per a un any més un altre.

Un cop ha finalitzat la seva intervenció la regidora Sra. Isabel Borràs, la
Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al regidor José Vicedo.
El Sr. Vicedo informa al Ple de l'Ajuntament sobre el següents assumptes:
Joventut:
El casal jove en mes d'agost estarà tancat.
En esports:
S'ha celebrat al trinquet municipal, el campionat autonòmic de Raspall.

La Sra. Alcaldessa informa al Ple sobre els següents assumptes:
En primer lloc i atès que un Ple anterior es va fer referència a la compra
d'un telèfon mòbil Samsung per un preu molt elevat, informa al Ple que
segons la factura que obra a l'Ajuntament no es tractava d'un sol telèfon si
no de dos.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

S’informa que han eixit a la venda les entrades per al dijous, per a l’actuació
de Eugeni Alemany. Quan es va contractar l'actuació, l'artista va exigir la
sèrie de mesures i es va decidir treure a la venda 400 entrades. Aquesta
mesura s'han esgotat ràpidament, s'ha ampliat amb 100 més i també s'han
esgotat ràpidament, per tant s'ha hagut de canviar la ubicació i ampliar les
entrades fins a 700 persones.

ACTA DEL PLE

El proper dissabte se celebra la volta a peu. S'està treballant conjuntament
amb el club d'atletisme perquè eixca de la millor manera possible.

Al que contesten que si.
Formació:
En Favara et beca han entrat 5 xiquets i xiquetes.
El Ajuntament ja disposa de la llicència d'activitat de la llar de jubilat i gent
gran i ja està en marxa la fase final de l'aula de formació.
Han acabat els 3 monitors de temps lliure que estaven fent les pràctiques.
Educació:
S'han atorgat 130 bons de 50 € per a material escolar.
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En segon lloc pregunta als portaveus dels grups municipals si han rebut
l'estat d'execució de pressupost, saldos bancaris, registre d'entrades i
sortides i resolucions.

S'ha aprovat el PEC en el que és l'escola infantil, en una valoració positiva
tant les famílies com de l'equip directiu.
I en CEIP Fèlix Olmos de Favara s'ha valorat un poc menys que l'any
anterior.
Es renova el servici de menjador en la mateixa empresa amb 5 monitors/es
per als xiquets.
Està en marxa la compra dels llibres per el alumnat del Col·legi del Fèlix
Olmos.
La subvenció de "sa escolars" ha tornat a eixir i com algunes de les activitats
van tindre èxit, es tornarà sol·licitar.

L'empresa que té adjudicada la neteja d'edificis i instal·lacions municipals
ha contractat 3 persones d'acord amb el que estipula el PCAP de
l'adjudicació que estan realitzat el seu treball en els serveis municipals.
En el programa EMDONA han sigut contractades una TASOC i 6 peones de
neteja i al setembre es contractarà una Auxiliar Administrativa, una persona
per a l'Arxiu Municipal i el 7 d'agost una Tècnica Comptable.
La Sra. Alcaldessa informa, per qüestions personals el regidor Arturo Escrig
Català ha presentat la seua renuncia com a regidor del grup municipal de
Compromís per Favara. Els 3 regidors que el seguien en la llista no el poden
substituir per qüestions laborals per això accedirà al càrrec de regidor
Eduardo Bixquert Camarasa.
Continua la Sra. Alcaldessa informant que el Fons Valencià de Solidaritat a
escollit Favara per al seu projecte de València per la Pau, un projecte
ambiciós que es realitzara en 32 pobles.
La Diputació de València ha escollit Favara i alguns
programa missions 2030 referent al ODS.

pobles més, per

Informa sobre la presa de possessió del nou President de la Mancomunitat
de la Ribera Baixa i la incorporació a la Mancomunitat de Cullera.
En la subvenció del SOM la proposta del grup municipal Compromís es:
- L’adquisició d'un immoble en Drets Humans nº 3
- L’adquisició de un escenari amb 14mil euros
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ACTA DEL PLE

E el conveni SEPE-CC.LL. han entrat 4 persones en el mes d’agost.
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S'ha publicat en el BOP el pla d'estabilitat amb les places corresponents.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Ocupació:

- Habilitació d'espais públics per a l'expressió artística, murals de
consciència, agenda 2030
- Pavimentació dels carrers en més mal estat.
- Projecte mobilitat sostenible de naturalització d'espais del centre urbà de
Favara 205mil euros, i
- Millora de instal·lacions esportives i instal·lació d'un gimnàs a l'aire lliure.
Economia:
La Sra. Alcaldessa informa sobre els saldos dels comptes de l'Ajuntament
als diferents bancs.

C) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Rafael Gisbert, portaveu del PSOE, dona l’enhorabona al equipo de
govern per totes les subvenciones que esta rebent l' Ajuntament de Favara,
que son conseqüència de las polítiques que estan fent, tant la Generalitat
valenciana com la Diputació de Valencià, creient en el municipalisme i
donant uns diners perquè els pobles siguen autosuficients i que puguen
governar-se ells i en definitiva, donant un benestar per als nostres veïns.
que els

El Sr. Jose Vicedo Regidor es disculpa, diu que vas ser un “despiste”, li se
va passar.
El Sr. Rafael Gisbert pregunta a la Sra. Alcaldessa perquè no se celebren
els plenaris tal com està acordat. S’està incomplint els acords del plenari,
igual que l'horari de hui, es hauria de fer ales 20:00 h i no a les 18:00 h.
La Sra. Alcaldessa contesta que s'està actuant dins de la legalitat. Primer
va estar el problema del Secretari -Interventor que se'n va anar a la
Generalitat, segon els problemes de salut i tercer no considera convenient
convocar un plenari per 3 mocions del partit socialista, sense més
assumptes per tractar. A part del plenari estan les comissions, les reunions
a les quals moltes vegades no acudeixen. El plenari no es l’únic lloc de
reunió política, però pareix que per a l'oposició és l’únic. I sobre la
convocatòria de les 18:00h es per que estem carregats d'actes a causa de
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El Sr. Gisbert comenta al Sr. Regidor de Festes, José Vicedo,
haguera agradat estar convidats a la presentació de les festes.

ACTA DEL PLE

La Sra. Alcaldessa informa sobre el personal que ha estat contractat en
l'últim mes.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

Ocupació:

les festes, es creia que la música anava a molestar per a la celebració del
Ple, hem consultat i es podia avançar l'hora del plenari.
El Sr. Rafael Gisbert comenta que hi han punts d'obligat compliment i tenim
precs i preguntes que fer.
El Sr. Pedro Juan Victòria, portaveu del PP, manifesta que s'han de
respectar els acords de plenari. Quan es convoca un ple, si es ordinari, pot
vindre la gent del poble a preguntar. Crec que no estem donant-los l'opció
de participar. Si no hi ha punts del equip de govern, poden hi haver punts
de l'oposició o preguntes del poble. S' han de convocar els plens, per el bé
de tots i de la democràcia.

El Sr. Jose Vicedo, contesta que ell no estava allí i desconeix com s’ha
repartit. Hi havien 5 entrades per nom i les entrades són gratuïtes.
La Sra. Alcaldessa manifesta que les entrades sí que estaven, però li
preguntarà a la Tècnica cultural de com s'ha gestionat tot.
El Sr. Jose Vicedo comenta que el tema dels tiquets s'ha fet perquè Eugeni
Alemany arrossega molta gent de fora, aleshores el que volíem era que la
gent del poble hi pogués assistir a l'acte.
El Sr. Rafael Gisbert afirma que la Alcaldessa va fer un viatge a Romania
per a un tema d'economia col·laborativa i social i li agradaria que se
informara d'aquest viatge.
La Sra. Alcaldessa informa que no hi havia cap Alcalde amb disponibilitat
per a viatjar. Es tractava de un projecte molt bonic sobre el benestar social.
Li preguntaren si tenia possibilitat de viatjar per a participar en les
jornades i explicar el funcionament els nostres serveis socials, vaig dir que
si, i vaig assistir en nom del Consorci i com Alcaldessa de Favara.
El Sr. Rafael Gisbert pregunta com es pot fer un viatge al estranger estant
de baixa.
La Sra. Alcaldessa contesta que és un qüestió personal que no va a
contestar.
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¿En una hora com es poden repartir 400 entrades?
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S'han ficat a disposició de la gent 500 entrades per l'aforament i ara s’ha
canviat la ubicació per a poder ficar-ne 200 mes. En el llibre de festes fica
“activitat oberta sense prèvia inscripció”, en l'app fica “activitat en
aforament controlat” i indica els dies que es poden retirar les entrades.
¿Com s'explica que a les 11:15 no queden entrades?

ACTA DEL PLE

El Sr. Rafael Gisbert, sobre el tema de les entrades de Eugeni Alemany:

El Sr. Rafael Gisbert sol·licita informació de per que des de el mes de gener,
en el portal Web, l’agenda institucional està inoperativa.
La Sra. Alcaldessa contesta que no és correcte, està sense funcionament
des de febrer perquè es l’Alcaldessa la que la gestiona i com ha estat de
baixa no ha pogut actualitzar-la. S’actualitzarà en uns dies, perquè estem
en dies de festes i de vacances.
El Sr. Rafael Gisbert, pregunta sobre la nova senyalització de la Av. Antonio
Molina Melià.
La Sra. Alcaldessa contesta que la idea ha estat de l'equip de govern.

El Sr. Pedro Juan Victoria del Partit Popular comenta que tallar en Antonio
Molia està produint que al Carrer Lepanto, cada dia hi hagi més tràfic.
Solucionarem uns i perjudicarem altres. Pregunta com es pensa solucionar
el problema del Carrer Lepanto.
La Sra. Alcaldessa contesta que el dia 4 de cada mes s'està fent una
manifestació per a fer més força de cara a la Diputació i que se solucione el
problema de la comarcal.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

La Sra. Isabel Borràs contesta que no és una solució definitiva, quan siga
definitiva, en el nou redireccionament de la carretera, ja es faran bans i
campanyes informatives. Es prohibeix l'accés a l'Avinguda Antonio Molina
Meliá des de la CN-332, excepte veïns, solament es permetrà l'accés per
Festes i Falles quan es talla la comarcal.

ACTA DEL PLE

El Sr. Rafael Gisbert pregunta si hi ha algun informe de la Policia Local.

La Sra. Isabel Borràs contesta que han tingut un error en els càlculs de les
bombes, perquè ahí se va plantejar un sistema d'aportació d'aigua. L'obra
està acabada a falta d'arreglar unes coses.
El Sr. Rafael Gisbert del Partit Socialista es va publicar el llistat de pobles
que havien sol·licitat tècnics per a la gestió de fons europeus, Favara no
apareix.
La Sra. Alcaldessa contesta que per hi hagueren problemes en sol·licitar la
subvenció. S' ha presentat un recurs de reposició.
El Sr. Rafael Gisbert del Partit Socialista comenta que en l'aplicació Favara
Info no apareix l'actualització en els que tenen el sistema del Iphone,
sol·licita que a l'empresa que gestiona que faci una actualització per a
IPhone.
El Sr. Gisbert comenta que hi ha una queixa del 17 de juny del 2020,
registre 1040 sobre la neteja d'un solar en terreny urbà, i no s'ha fet res,
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El Sr. Rafael Gisbert del grup municipal del PSOE pregunta perquè estan
encara les tanques al parc Enric Valor.

este el solar té molta insalubritat, i diu que li agradaria que per al pròxim
plenari l’informaren de quines gestions s'han fet.
El Sr. Gisbert pregunta per les actes que va sol·licitar i no es localitzaven
així com la del 14 de desembre. Pregunta si se li ha requerit a l'anterior
Secretari.
El Sr. Secretari-Interventor contesta que no les ha localitzat i se li ha enviat
una notificació a l'antic Secretari per veure on estan. També se li ha fet el
requeriment per a que presente l’acta de desembre.

El Sr. Pedro Juan Victoria del Partit Popular pregunta que les bases del SEPE
qui les aprova.
El Sr. Secretari contesta que el barem el facilita el SEPE, l’Ajuntament no
intervé en l'elaboració, l’ Ajuntament te l’obligació d'aplicar les puntuacions
que hi estan estipulades.
El Sr. Pedro Juan Victòria pregunta que en la pàgina web hi ha una consulta
popular sobre el tema de l'aigua.
La Sra. Isabel Borràs contesta és l'exposició publica per a la modificació de
la tarifa de la quota de potabilització del aigua potable.

ACTA DEL PLE

La Sra. Alcaldessa contesta que si que es fa campanya difusió. De fet llevant
de la TASOC, que aquesta ocupació en Favara no hi ha, totes les altres
persones del EMDONA són de Favara.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

El Sr. Rafael Gisbert del Partit Socialista realitza un prec sobre tots els
programes del labora "EMPUJU, EXPLUS, EMDONA", que es faci una
campanya de difusió, perquè els veïns puguen adherir-se als programes.

El Sr. Victoria manifesta sobre la barreja de l'aigua 30/70 que voldria saber
allò que ens estalviarem. Si ens estalviem un euro al trimestre, no es
partidari de mesclar aigua.
La Sra. Isabel Borràs contesta que el tècnic que ha fet l'informe creu que
la barreja eixa es l'optima.
L'equip de govern considera que complint allò que marca l'OMS que és 50
màxim de nitrats i Favara, amb la barreja assenyalada de 30/70 es queda
en 30 de nitrats i açò significa un estalvi per al veí, l'equip de govern
considera que és la major opció.
El Sr. Pedro Juan Victoria pregunta sobre l’escrit del dia 6 de juny, en
concret un Decret del Diputat Delegat del Àrea de Cooperació Municipal on
ens requeria unes deficiències en el Convent, en l’obra de la música i ens
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El Sr. Secretari informa que es un tràmit que per a poder modificar la tarifa
es necessari realitzar, s’ha de fer el tràmit de participació ciutadana.

dona 10 dies pa contestar. Era un obra subvenciona per la Diputació. El
escrit dia que les certificacions de l'obra del Convent no eren correctes.
El Sr. Secretari contesta que no disposa de la informació en estos moments,
que en el pròxim Ple es facilitarà la documentació per a que es puga
contestar a la seua pregunta.
El Sr. Pedro Juan Victoria pregunta si en el viatge al espectacle del Circ del
Sol, este constància si gent de Favara s'ha quedat fora? Li consta que hi ha
gent que no a pogut anar.

La Sra. Alcaldessa contesta que sols l’autobús solament. El import exacte
no el sap ara mateix.
El Sr. Pedro Juan Victoria pregunta si els acords del Ple del 14 de desembre
han estat remesos.
El Sr. Secretari contesta que com que encara no té l' Acta no els ha pogut
enviar, s' ha requerit per escrit al Sr. Secretari anterior perquè la presente
en el termini de deu dies, si no és així, es mirarà la manera que s' ha d'
actuar.

ACTA DEL PLE

El Sr. Pedro Juan Victòria pregunta si se sap el cost que ha generat al
Ajuntament.

Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

La Sra. Alcaldessa contesta que fa 3 mesos van eixir 40 places i després
van eixir 15 mes per emplenar l'autobús. La gent que volgué apuntar-se va
tindre oportunitat. No li consta que alguna persona de Favara no poguera
anar.

La Sra. Alcaldessa contesta que en el pròxim Ple es proposarà el seu
nomenament.
El Sr. Gisbert demana la paraula perquè se li ha quedat per formular una
pregunta.
La Sra. Alcaldessa concedeix la paraula al Sr. Gisbert.
El Sr. Gisbert pregunta com s'han de gestionar les 200 entrades que s'han
afegit per a l’espectacle d’Eugeni Alemany.
El Sr. Vicedo contesta que en primer lloc s'avisarà les persones que no
tenien entrada i estan apuntades a l'Ajuntament, amb la resta que queden
es farà ban perquè les persones que aquest interessades puguin adquirirles.
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El Sr. Pedro Juan Victoria pregunta, si Arturo Escrig ha renunciat a la seva
condició de Regidor, qui és el representant de l'Ajuntament a la
Mancomunitat.
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Número: 2022-0006 Data: 10/11/2022

ACTA DEL PLE

I no havent-hi més assumptes que tractar la Sra. Alcaldessa alça la sessió,
sent les 21:00 hores, del que jo, el Secretari, dono fe.
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