
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE FAVARA PLE 
DE  DATA 8  DE MAIG DE DOS MIL DESSET

                       

Dia : 8 de maig de 2017           
Hora 19:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Ordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Oro Azorín Canet (COMPROMIS)

Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)

Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana  (PP)

Secretària  - 
Interventora

Lourdes Navarro Collado

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reuneixen 
els regidors i les regidores indicats, tots ells integrants del plenari de 
l'Ajuntament.

Per  l'Alcaldia  es  declara  oberta  la  sessió  i  es  procedeix  a 
conèixer  dels  assumptes  inclosos  en  l’Ordre  del  dia  i  que  són  els 
següents:



PRIMER.  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  PLENÀRIA DE DATA 27  DE 
MARÇ  DE 2017.

SEGON. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES DES 
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

TERCER. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

QUART.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU  DE  LA  PROPOSTA  DEL  «PLA  ECONÒMIC 
FINANCER».

CINQUÈ. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ D’ASPECTES DE 
LA  GESTIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  FAVARA  EXERCICI  2014  I  2015  DE  LA 
SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

SISÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DEL  CONVENI  ENTRE  LA  GENERALITAT  I 
L’AJUNTAMENT DE FAVARA PER MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER CANVI 
DE  TITULARITAT  DEL  CENTRE  PRIVAT  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  DENOMINAT 
«APRENEM» I AUTORITZACIÓ A ALCALDIA PER LA SIGNATURA.

SETÈ.  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  PORTAVEU  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR  DE 
PETICIÓ DE DISSOLUCIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECLARACIÓ DE NULS 
ELS ACTES ANTERIORS   ADOPTATS SENSE CONSENS DE LA JUNTA.

HUITÈ.  -  LECTURA  I  SUMA  A  LA  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DAVANT  LA 
MARGINACIÓ  EN  ELS  PRESSUPOSTOS  GENERALS  DE  L’ESTAT  2017  DEL 
PLENARI MUNICIPAL.

NOVÈ.  INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

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

ONZE. PRECS I PREGUNTES
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PRIMER PUNT.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 27 DE MARÇ DE 2017

A petició d’alcaldia  se  sotmet a  la  consideració del  Ple  l’acta de la  sessió 
detallada 

Es sotmès a votació l’acta de la sessió plenària de data 27 de març de 
2017 i es aprovada per  unanimitat dels regidors presents.

SEGON PUNT
DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  D’ALCALDIA  SIGNADES  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

Per Alcaldia es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular perquè 
manifeste  alguna  observació  o  petició  d’informació  al  respecte  de  les 
resolucions i sense cap intervenció es dona pas al següent punt de l’ordre del 
dia.

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

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

QUART PUNT

APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA PROPOSTA DEL “PLA ECONÒMIC FINANCER”

Per Alcaldia s’explica el motiu i sentit de la proposta d’alcaldia i es dona la 
paraula a la Secretària perquè done lectura a la mateixa: 

<< Visto el Plan Económico-financiero 2017/2018 cuya necesidad se origina  
por la parobacion de la Liquidacion del Presupuesto Municipal 2016 .

Resultando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo  
21  y  23  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el artículo 9.2 de la  
Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  
obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  
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2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  
Financiera,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  citado  artículo,  esta  
Alcaldia propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Quedar enterado del  resultado de la evaluación de la regla de  
gasto  efectuado  por  la  Secretaría-Intervención  mediante  Informe de  fecha  
2/05/2017.

SEGUNDO. Aprobar  el  Plan  Económico-financiero del  Ayuntamiento  en los  
términos  que  constan  en  documento  anexo  y  que  se  considera  parte  
integrante del presente Acuerdo.

TERCERO. A  efectos  meramente  informativos,  publicar  el  Plan 
Económico-financiero en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia>>

La Secretària explica l’obligació legal de procedir a aprovar el Pla Econòmic 
Financer conseqüència de l’incompliment de la regla de gasto una vegada 
s’ha procedir a la liquidació de l’exercici pressupostari de 2016. El contingut 
del  Pla Econòmic Financer no recull  cap mesura a implementar donat que 
l’incompliment es produeix una vega han sigut reconegudes les obligacions 
en relacion al canvi de subministrament de l’aigua de l’Etap conseqüència de 
les liquidacions trimestrals de la Direcció General de l’Aigua. S’informa que 
s’ha de vetlar pel compliment de la regla de gasto durant l’exercici 2017 i 
donar  compte  del  seguiment  de  les  mesures  adoptades  al  Pla  Econòmic 
Financer a l’Oficina Virtuals d’Entitats Locals (Ministeri d’Hisenda).

El regidor PEDRO JUAN VICTORIA demana la paraula i explica el sentit del seu 
vot  en  contra  argumentant  que  siguent  coneixedor  de  l’obligació   legal 
d’aprovació del Pla Econòmic Financer l’incompliment de la regla de gasto 
implica que s’han gastat mes diners del que permet la llei. El tema de l’aigua 
ja l'hem avisat varies vegades a l’ajuntament i s’haguera d’hagut d’incloure al 
pressupost. La primera liquidació que ens arriba va ser el primer trimestre de 
2015.

L’alcaldessa, ORO AZORÍN, li contesta que en el pressupost de 2015 no es va 
incloure  pel  grup municipal  que  governava i  votar  en contra  perquè està 
reclamat a la Etap encara es mes contradictori e incongruència política.

El regidor PEDRO JUAN VICTORIA argumenta que votara en contra perquè si 
l’hagueren ficat al pressupost quant tocava ara no tocaria fer un Pla Econòmic 
Financer, si s’haguera ficat no s’haguera gastat mes del que tocava.
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La regidora ISABEL BORRÀS explica que quant tocava pressupostar-ho era al 
pressupost de l’exercici 2015 que vareu fer vosaltres, i la resta de pobles que 
estaven enganxades a l’Etap varen fer una pujà de tarifes per previndre-ho 
com  sense saber la tarifa a aprovar, en una provisió de fondos per poder fer 
front  a  les  liquidacions  futures.  En  el  pressupost  de  2015  es  on  s’havia 
d’incloure els 120.000 euros aproximadament. 

L’alcaldessa comenta que es una incongruència política el que diu el portaveu 

del grup municipal popular i que el gasto que s’ha superat es un gasto tècnic 

per regularitzar el gasto de l’Etap i de l’import que abans no s’havia requerit a 

Acciona  Agua.  Segons  l’informe  de  l’Interventora  tenim  un  romanent  de 

tresoreria  de quasi  un  milió  d’euros,  es  un  romanent  històric  a  31 del  12 

teníem 825.000 euros en el banc de capacitat de líquid, i si el tema es un 

problema de superar un 11% del gasto i si analitzes l’informe està mes que 

justificat sobrepassar la regla de gasto. Tenim unes condicions que expliquen 

que s’ha gastat en tractar de regularitzar una despesa.

La Secretària explica als regidors que el motiu de l’incompliment de la regla 

de gasto esta a l’informe i es conseqüència del reconeixement d’obligacions 

que abans no  estaven reconegudes provoca el  desequilibri  de la  regla  de 

gasto.

Sotmés a votació la proposta d’alcaldia es aprovada amb el vot a 

favor de tres regidors del Grup Municipal Socialista i vot a favor de 

tres regidors dels grup municipal Compromís i amb el vot en contra 

del  portaveu del Grup Municipal Popular.

PUNT CINQUÈ

DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ D’ASPECTES DE LA GESTIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA EXERCICI 2014 I 2015 DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L’Alcaldessa dona la paraula a la Secretària.

La  Secretària  dona compte  i  explica  el  contingut  de  l’informe de caràcter 
definitiu emés per la Sindicatura de comptes de la Comunitat Valenciana i de 
l’obligació  de  donar  compte  en  sessió  plenària  i  d’adoptar  les  mesures 
proposades a ficar en marxa.

La sessió de plenària es dóna per assabentat del informe definitiu 
emés per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
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PUNT SISÈ

APROVACIÓ  SI  S’ESCAU,  DEL  CONVENI  ENTRE  LA  GENERALITAT  I 
L’AJUNTAMENT DE FAVARA PER MODIFICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER CANVI 
DE  TITULARITAT  DEL  CENTRE  PRIVAT  D’EDUCACIÓ  INFANTIL  DENOMINAT 
“APRENEM” I AUTORITZACIÓ A ALCALDIA  PER LA SIGNATURA

Per l’Alcaldessa  es dona lectura a la proposta en relació al punt de l’ordre del 

dia amb la següent literalitat:

<< Considerant necessari i oportú tramitar canvi de la titularitat  
del centre d’educació infantil denominat APRENEM de Favara per  
que passe a ser de titularitat municipal

Vista la petició de data 30 de juny de 2016 per els seus titulars de  
APRENEM SL LABORAL actuals  relativa al  canvi  de  titularitat  de 
l’escola municipal  primer cicle  d’Infantil  de Favara  amb efectes 
des del curs 2016-2017

Vist  el  Projecte  de  Conveni  entre  la  Generalitat  (Conselleria  
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) i l’ajuntament de Favara,  
per  la  modificació  d'autorització  per  canvi  de  titularitat,  segons  
registre d’entrada de data 18/04/2017 RE940.

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.e de la Llei 7/1985  
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, esta alcaldia  
te a be PROPOSAR el següent

ACORD

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  Projecte  de  Conveni  entre  la  
Generalitat (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) i  
l’ajuntament de Favara, per la modificació d'autorització per canvi  
de titularitat  del  centre privat  denominat  “APRENEM” de Favara  
perquè passe a ser de titularitat municipal.

SEGON.  Facultar  a  l’Alcaldessa  Presidenta  d’aquest  ajuntament  
per a la firma del mateix Conveni i  continuar amb la tramitació  

pertinent>>

6



El regidor PEDRO JUAN VICTORIA exposa que en el  punt  numero 1 en que 

l’ajuntament es subroga en les obligacions i  drets del mencionat centre no 

està d’acord, entenc que tindrien que contractar al personal. Nosaltres quant 

tancaren la guarderia i per això perdérem la titularitat, pel tancament.

Secretària  explica  que  els  anteriors  titulars  del  centre  Aprenem,  que 

gestionaven la guarderia de forma indirecta, varen sol·licitar a l’Ajuntament la 

tramitació  del  canvi  de  titularitat  del  centre  de  Escoleta  Municipal  perquè 

l’ajuntament es subrogara en el centre en totes les obligacions i drets com a 

titular del centre. Un altra cosa diferent es la gestió del servei, que va passar 

de ser indirecta a gestió directa per la Corporació municipal amb els informes 

previs  i  necessaris  per  la  prestació  d’un  servei  de  competència  impròpia. 

S’aclara que s’està parlant de la titularitat i no de la prestació del servei de 

Escoleta Municipal.

Sotmés a votació la proposta d’alcaldia es aprovada amb el vot a 

favor de tres regidors del Grup Municipal Socialista i vot a favor de 

tres regidors dels grup municipal Compromís i amb el vot en contra 

del  portaveu del Grup Municipal Popular.

SETÈ PUNT

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE 
PETICIÓ DE DISSOLUCIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECLARACIÓ DE NULS 

ELS ACTES ANTERIORS ADOPTATS SENSE CONSENS DE LA JUNTA

A continuació  l’Alcaldessa  dona  la  paraula  al  portaveu del  Grup  Municipal 
Popular i aquest procedeix a la lectura i explicació del contingut de la moció 
proposada:

« D/Dña Pedro Juan Victoria Miñana, Portavoz del Grupo Municipal del Partido  

Popular en Favara en nombre y representación del mismo, mediante el presente  

escrito,  y  en  uso  de  las  atribuciones  que  le  confiere  el  Reglamento  de  

Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  

(aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de  

la Corporación para su debate, la siguiente:

MOCIÓN
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las pasadas elecciones municipales configuraron un ayuntamiento de Favara,  

sin  mayorías  absolutas,  con  la  representación  en  el  pleno  de  tres  grupos  

políticos, el Partido Popular con cuatro concejales, Compromís cuatro y PSPV  

tres, después del pacto alcanzado entre PSPV   y COMPROMIS, la alcaldía de  

Favara recae en Compromís. Uno de los acuerdos que alcanzan la formación  

del Gobierno es la puesta en funcionamiento de la Junta de Gobierno.

Las Juntas de Gobierno Local tienen la obligación de crearse en los siguientes  

casos:

b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población  

superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su  

Reglamento Orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que  

así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su  

legislación  autonómica  no  prevé  en  este  ámbito  otra  forma  organizativa,  

órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos  

que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de  

la  gestión  del  Alcalde,  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  los  concejales  que  

ostenten  delegaciones,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  control  que  

corresponden  al  Pleno.  Todos  los  grupos  políticos  integrantes  de  la  

corporación  tendrán  derecho  a  participar  en  dichos  órganos,  mediante  la  

presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número  

de Concejales que tengan en el Pleno.

El  ayuntamiento  de  Favara  no  tiene  obligación  de  constituir  la  Junta  de  

Gobierno Local.

La  Junta  de  Gobierno  que  está  constituida  por: ACTA  DE  LA  SESSIÓ 

CONSTITUTIVA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL EL DIA 30 DE 

JUNY DE 2015

  PRIMER.- Designar com a membres de la Junta de Govern Local d'aquest  

Ajuntament, a més d'aquesta Alcaldia, als següents regidors:

- D. RAFAEL GISBERT ARAGÓ

- Dª ISABEL BORRÀS PASTOR

- D. JOSÉ FRANCISCO VICEDO MOLINA
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Este año pasado el Gobierno de PSPV y Compromís celebraron 20 Juntas de  

Gobierno y 7 Plenos, al Partido Popular se nos pide colaboración pero luego se  

nos niega la participación, aprobándose la mayoría de actos en la Junta de  

Gobierno.

 En las actas de la Junta de Gobierno podemos observar las discrepancias en  

el voto entre PSPV y COMPROMIS, votando PSPV abstención pidiendo que se  

remita el punto al plenario y desde Compromís votando a favor y negándose  

que el acuerdo vaya a Pleno, el  voto de Compromís impone acuerdos que 

afectan a todo el municipio de Favara cuando solo tiene cuatro concejales.  

Como muestra, basta con consultar.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 06  

DE OCTUBRE DE 2016

TERCER.- APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL  AMB EL 

NOM EMILI LLEDÓ FIGUERES.

Per Alcaldia s’esposa que amb la participació que va haver en la consulta  

popular es proposa als membres de la Junta de govern acordar la denominació  

del Pavelló Municipal amb el nom d’EMILI LLEDÓ FIGUERES, regidor que va  

faltar en el mes de maig. Es proposa adoptar aquest acord en la junta per que  

després siga ratificar, si s’escau en sessió plenària, i si es ratificat organitzar  

un acte de caràcter públic on puga participar i acudir el poble de Favara. Per  

RAFAEL GISBERT manifesta que: en aquest tema que afecta a sentiments no  

pot recaure en les quatre persones que estem ací; demana retirar el punt de  

l’ordre  del  dia  de  la  junta  i  que  es  faça  una  ordenança  municipal  de  

participació ciutadana, donant audiència a la resta de grups polítics i després  

sotmetre-ho al plenari. 

l’ALCALDESSA es contesta afirmant que: no es va retirar de l’ordre del dia el  

punt perquè es porta set mesos en l’assumpte i perquè es un tema polític.  

Anem a votar  no quatre  persones si  no l’aprovació  amb un previ  estudi  i  

votació popular totalment legal tinguem o no ordenança, ha decidit el poble.  

L’ordenança estic redactant-la i si no passa al ple d’octubre anirà a novembre.

Per RAFAEL GISBERT contesta que: això es delicat i jo no m’hpronunciat Per  

ISABEL BORRAS comenta: tu has dit que no esta a favor del sistema 

ACUERDOS

   1.-  Solicitamos la disolución de la junta de gobierno y que pase a devolver  

las  competencias  al  pleno,  para  fomentar  la  legitima  participación  
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democrática  de  todos  los  representantes  elegidos  democráticamente  por  

nuestros vecinos.         

   

  2.- Todos los acuerdos tomados anteriormente sin consenso de la Junta de  

Gobierno, sean anulados y debatidos en el Pleno. 

                                  

  En FAVARA, a 19 de Enero de 2017.»

L’alcaldessa, ORO AZORIN, explica que quant el  portaveu del  grup popular 

governava es va crear la junta de govern local encara que no la gastaren mai.  

Nosaltres hem estat en desacord en alguns punts que es tracten a l’ordre de 

dia  de  les  juntes  de  govern,  en  un  pressupost  d’electricitat  que  em vaig 

abstindre  per  ser  família  directa  i  concretament  en  un  tema  del  pavelló 

esportiu, en una borsa de psicòlegs, en un actuació en els jubilats.

Li  comenta  al  portaveu  del  grup  popular  que  el  portava  a  ple  diversos 

assumptes com un extraordinari, la vespra de noche buena els pressupostos, 

ordenances  fiscals,  al  mes  de  juliol  dissolució  de  la  mancomunitat,  un 

extraordinari per modificació d’estatuts de la manco i aquesta era  la seua 

participació democràtica en el seu govern, el que ara s’està demanant.

En  les  juntes  actuals  s’aproven  temes  com  actuacions  sobre  control  del 

mosquit, conveni de col·laboració amb correus, aprovació d’un reglament de 

licitadors,   aprovació  plec  neteja,  aprovació  convenis  culturals,  bases  de 

monitors, contractació de telefonia municipal, etc. Açò es el que es treballa en 

la junta i tot es debat i pràcticament el noranta nou per cent s’aprova, i cada 

vegada que s’aprova una cosa s’aporten varis pressupostos i si es complicat 

s’informa pel tècnic, i tota aquesta feina la feies tu a dit. Açò son coses del dia 

a dia i no podem esperar a fer un plenari cada mes per portar totes aquestes 

gestions de dia a dia perquè seria un desgaste tremendo. I al plenari es porten 

coses importants.

Pedro Juan Victoria comenta que la junta de govern en un municipi de 

menys de cinc mil habitants no es obligatòria i que ell no ha fet mai res del 

que no li tocara.

L’Alcaldessa,  ORO  AZORÍN,  comenta  que  va  enviar  una  carta 

comunicant que s’anaven a elaborar els pressupostos municipals i el portaveu 

del  grup  popular  ha  passat  olímpicament  de  vindre  i  demanar  i  oferir 

propostes. El regidor PEDRO JUAN comenta que ell vol participar en el plenari.
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El regidor RAFAEL GISBERT demana la paraula i  exposa que s’ha de 

corregir que en l’exposició de motius de la moció diu que hi havia un pacte 

entre  Psoe  i  Compromis.  Respecte  de  la  junta  es  veritat  que  hi  han 

pensaments e idees diferents, discrepàncies, en relació al tema del pavelló 

s’havia demanat que es redactara una ordenança de participació ciutadana 

consensuada en tots els grups municipals, incluit el popular i que després es 

portara a plenari. En les juntes de govern també es tracten punts delicats, i 

efectivament no vaig a estar d’acord en anular la junta de govern perquè la 

vec útil, en la que s’aproven coses importants.

PEDRO JUAN VICTORIA comenta que el partit popular no participa en la 

junta de govern en la que s’aproven coses importants.

El  regidor  RAFAEL  GISBERT  comenta  que  està  d’acord  en  el  grup 

popular que el  canvi de noms d’edificis públics,  i  noms de carrers s’ha de 

decidir en sessió plenària i aprovant una ordenança de participació ciutadana.

L’Alcaldessa,  ORO  AZORÍN,  finalitza  el  punt  comentant  que 

efectivament  abans  del  proper  plenari  es  traslladarà  una  proposta  de 

ordenança de participació ciutadana perquè una vegada consensuada per tots 

els  grups  municipals  siga  proposa  a  ser  aprovada  en  sessió  plenària  i 

argumenta que el seu vot serà en contra donat que la junta de govern local es 

el seu eix de treball diari.

Sotmés a votació la moció no es aprovada amb el vot en contra de 

tres regidors del Grup Municipal Socialista i vot en contra de tres 

regidors dels grup municipal  Compromís i  amb el vot a favor del 

portaveu del Grup Municipal popular.

HUITÈ PUNT.
LECTURA I SUMA A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA MARGINACIÓ 
EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2017 DEL PLENARI MUNICIPAL

Es  dona  lectura  a  la  declaració  institucional  davant  la  marginació  en  els 
pressupostos generals de l’estat 2017 per l’Alcaldessa explicant prèviament el 
motiu de la declaració:
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Sotmés a votació la moció es aprovada per unanimitat dels regidors 
presents

NOVÈ PUNT.
INFORMACIÓ D’ALCALDIA

L’Alcaldessa dona compte dels actes i esdeveniments:

 El proper dia 14 de maig de 2017 a les 10 del matí es celebrarà la 

primera  Run  Càncer  organitzada  per  la  regidora  d’Igualtat,  Mª  Jose 
Malonda amb activitats solidàries e invita a tots els presents
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 Informa que s’havia quedar deserta l’execució de les Parcel·les Monte 

Favara  i  estén  a  l’espera  de  l’adjudicació  de  les  parcel·les  a 
l’Ajuntament.

 Informa dels tràmits per formalitzar un Conveni amb l’ajuntament de 

Sueca  en  relació  a  disposar  d’un  policia  local  de  la  seua  borsa  de 
treball de policies si es possible a parti de l’1 de juny.

 Informa que s’han produït  dos trencaments  de tuberia  d’abastiment 

general d’aigua del poble que passava per camps privats i  havia un 
conveni  entre  el  propietari  i  l’ajuntament  que  permetia  que 
transcorrera la  tuberia  per mig d’una propietat privada.  La regidora 
ISABEL BORRAS informa que s'han demanat pressupostos de reparació 
de la tubera i que amb motiu d’una línia de subvencion de la Diputació 
de  València  es  va  demanar  incloure  l’actuació  en  la  subvenció  per 
finançar les despeses de reubicació i reparació.

 L’alcaldessa informa sobre la sentencia sobre “qui paga contamina”.

 L’alcaldessa  informa  que  s’estan  cursant  requeriments  reiteratius  a 

Acciona  Agua  Servicios  sobre  els  imports  pendents  de  cobrament  i 
pago a l’ajuntament.

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

No hoguem cap assumpte d’urgència es dona pas al següent punt de l’ordre 
del dia.

ONZE PUNT.
PRECS I PREGUNTES

L’Alcaldessa dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular perquè 
manifeste precs i preguntes:

 PEDRO JUAN  sol·licita explicacions sobre l’escrit dirigit a l’àrea de 
recaptació de la Diputació de València. L’Alcaldessa argumenta que 
es va interposar un recurs a aquesta negativa i s’està a l’espera de 
contestació  per  part  de  Diputació  de  València  i  que  es  va 
fonamentar en que des de l’ajuntament es fan tasques suficients 
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que haurien de garantir un percentatge menor de cobrament en les 
tasques de recaptació tributària.

 PEDRO JUAN sol·licita detalls  sobre la subhasta Monte Favara en 
relació  a  si  es  de  tota  la  inca  o  d’alguna  part.  L’alcaldessa  li 
concreta que no es tota la finca es a soles sobre un part, la de dalt  
de les piscines.

 PEDRO JUAN manifesta el prec d'aparéixer a la web municipal quant 
es celebren actes als que ells acudeixen en representació del poble. 
L’alcaldessa  pren  nota  i  deman disculpes  amb el  compromís  de 
corregir la noticia i publicació.

 PEDRO JUAN demana informe sobre el tema pavelló segons registre 
d’entrada municipal.

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 20:08 hores del dia 8 de 
maig de 2017, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretària 
estenc esta acta.

       Vist i plau
      L'Alcaldessa

         La  Secretària

Oro Azorín Canet Lourdes Navarro Collado
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