
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE FAVARA PLE 
DE  DATA 31  DE JULIOL DE DOS MIL DESSET

                       

Dia : 31 de juliol 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)
Maria Jose Malonda Pérez(COMPROMÍS)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)

Pedro Juan Victoria Miñana  (PP)
Juan Bautista Serra Galan (pp)
Trinidad Sala Almiñana (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 8 de 
MAIG I 19 DE JUNY 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  DELEGACIÓ  DE 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA  EN MATÈRIA DE TRÀFIC, CIRCULACIÓ 
VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL EN VIES URBANES DE FAVARA 
EN LA «JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO.»

CINQUÈ.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE 
L’ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DEL 
SERVEI  D’ASSISTÈNCIA  I  ESTADA EN L’ESCOLA INFANTIL  DE  PRIMER 
CICLE.

SISÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LES FESTIVITATS LOCALS PER L’ANY 
2018.

SETÈ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

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

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES
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PRIMER PUNT.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 8 DE MAIG I 19 DE 
JUNY DE 2017.

A  petició  d’alcaldia  se  sotmet  a  la  consideració  del  Ple  les  actes  de  les 
sessions detallades de data 8 de maig i 19 de juny del present any.

Es sotmès a votació les actes de les sessions plenàries de data 8 de 
maig i 19 de juny de 2017 aprovades 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.

El  portaveu  del  grup  municipal  popular,  PEDRO  JUAN  VICTORIA  demana 
explicacions sobre el decret de baixes d’ofici del padró municipal i per par de 
Secretaria s’explica els tràmits ha formalitzar per la tramitació de les baixes 
d’ofici del padró  municipal.

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 DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA 
SANCIONADORA EN MATÈRIA DE TRÀFIC, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I 
SEGURETAT VIAL EN VIES URBANES DE FAVARA EN LA “JEFATURA PROVINCIAL 

DE TRÁFICO”

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: 
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«Dado que por la Alcaldía se considera conveniente y adecuado, para una  
mayor  eficacia  en  la  gestión,  delegar  en  Jefatura  Provincial  de  Trafico  de  
Valencia  el  ejercicio  de  la  competencia  municipal  correspondiente  a  
competencias en materia sancionadora en materia de tráfico, circulación de  
vehículos a motor y seguridad vial por las infracciones cometidas en las vias  
urbanas del municipio.

Visto el articulo 84 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por  
el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor  y Seguridad Vial,  establece en su párrafo  cuarto  que la  
sanción por  infracción  a  normas  de circulación cometidas  en vías  urbanas  
corresponderá  a  los  respectivos  Alcaldes,  los  cuales  podrán  delegar  esta  
facultad de acuerdo con la legislación aplicable.

Visto  el  referido  articulo  en  su  párrafo  4º  que  dispone  que  los  Jefes  
Provinciales de Trafico asumirán la competencia de los Alcaldes cuando, por  
razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda  
ser ejercida por éstos.

Visto  el  Informe  de  Secretaría  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  
artículos 22.2.p) y 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local, esta Alcaldía propone la  adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Delegar  en  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  de  Valencia,  la  
competencia  municipal  en  materia  sancionadora  de  tráfico,  circulación  de  
vehículos a motor y seguridad vial por las infracciones cometidas en las vías  
urbanas del municipio.

SEGUNDO. La delegación de la competencia sancionadora tendrá carácter  
temporal  y  se  mantendrá  mientras  persistan  las  razones  relativas  a  la  
insuficiencia de recursos humanos.

TERCERO, La delegación de la competencia requerirá para su efectividad la  
aceptación formal de la Entidad delegada

 

CUARTO. Trasladar certificación del presente acuerdo a la Entidad delegada  
Jefatura Provincial de Tràfico de Valencia para su conocimiento y efectos, en  
especial, para su aceptación y si fuese necesario dar la oportuna publicación  
el el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
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QUINTO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuanta documentación sea  
necesaria para la ejecución del presente acuerdo».

L’alcaldessa invita als regidors assistents a formular preguntes i aclaracions i 
no havent cap pregunta es dona pàs a la votació

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

favor del quatre regidors dels grup municipal Compromís y el vot a 

favor dels dos regidors del Grup Municipal Socialista i l’abstenció 

dels tres regidors del  Grup Municipal Popular.

PUNT CINQUÈ

APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
D  ELA  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  D’ASSISTÈNCIA  I  ESTADA  EN 
L’ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE

L’Alcaldessa dona la paraula a la Secretària perquè done lectura a la proposta 
literal:

Vist  l’informe  emés  en  relació  al  Cost  del  Servei  prestat  elaborat  per  la 
Interventora municipal, la Alcaldessa que subscritu, proposa a l’Ajuntament en 
ple l’adopció d’acord de modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la 
taxa  per  la  prestació  del  servei  d’assistència  i  estada  en  l’Escola  Infantil 
primer cicle (en color roig es detallen les modificacions e inclusions noves):

<<ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  

D'ASSISTÈNCIA I ESTADA EN L'ESCOLA INFANTIL DE  PRIMER CICLE

CONCEPTE

Article 1.

De conformitat amb allò disposat en l' article 57, amb relació amb el 20.4.ñ,  

del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL, aprovat per  

Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este Ajuntament estableix la  

Taxa per la prestació del servei de l' Escola Infantil de 1r cicle que es regeix  

per esta Ordenança.

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 2.
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Estan obligats al pagament els pares o mares o aquells que tinguen la pàtria  

potestat dels xiquets /xiquetes als quals se'ls presta el servei.

QUOTA

Article 3.

1r.- La quantia de la Taxa regulada en esta Ordenança és la que recull  

en el segon punt d'este article. 

2n.- La taxa és de 100 euros mensuals. I obligatòriament el xiquet que  

fa ús del servei ha d'estar empadronat al municipi de Favara.

3r.- La matrícula és de 65 € amb un únic pagament. 

4t. La quota en concepte de  “material escolar” és de 25 euros per  

alumne i curs.

5t. La quota en concepte de “material didàctic” es de 40 euros per  

alumne i curs.

6t. La quota en concepte de “escola d’estiu” per al mes de juliol es de  

60 euros per alumne.

7é. La quota en concepte de “hora matinera” de 8:00  a 9:00 hores  

serà de 50 euros mensuals per xiquet i de 4 euros per xiquet per la prestació  

eventual del servei.

BONIFICACIONS 

Article 3. bis

― Famílies nombroses tenen una bonificació del 15% sobre la quota. 

― Famílies amb dos germans al centre tenen un bonificació del 15% sobre la  

quota. 

- Previ estudi, informe i acceptació de la comissió de serveis socials, en els  

casos en què es trobe justificat, es podran aplicar reduccions a les quotes de  

conformitat amb el que es disposa en l'article 24.4 TRLRHL. 

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 

Article 4.

L' obligació de pagament de la taxa regulada per esta Ordenança comença en  

la data en què l'alumne/a curse alta en l' escola i  es considera la primera  

quota. L'última quota que s'ha de pagar és la corresponent al mes de baixa. 

NORMES DE GESTIÓ DE COBRAMENT 

Article 5.
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1. Confecció de les llistes. 

A partir dels documents d'altes, baixes i variacions, l’ Ajuntament emetrà una  

llista mensual amb les següents dades: 

· Número d' identificació de l' alumne/a.

· Nom i cognoms de l'alumne/a.

· Import de la quota. 

· Import net de la facturació. 

2. Cobrament de les quotes.

2.1.  La domiciliació bancària és obligatòria per als pagament  de les 

quotes mensuals i es girarà dins dels 5 primers dies del mes. 

2.2. La quota inicial en concepte de material escolar s’haurà d’abonar  

a l’inici del curs.

2.3.  La domiciliació bancària  és obligatòria per als pagaments de la  

quota corresponent al material didàctic  i al mateix compte bancari en 

el que s’abonen les quotes mensuals.

3. Quotes tornades. 

Les quotes que resulten impagades es reclamen als obligats al pagament i  

se'ls requereix la cancel·lació del deute. Si no es fa efectiu el pagament es  

procedirà a exigir el deute per el procediment administratiu d'apremi. 

Les despeses bancàries derivades de de la devolució d’un rebut o mensualitat  

seran assumides per la família  de l’alumne matriculat,  i  el  seu cobrament  

s’inclourà al següent rebut emés.

DISPOSICIÓ FINAL

Esta Ordenança entra en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial  

de la Província i comença la seua aplicació l'1 de setembre de 2016 i estarà  

en vigor fins la seua modificació o derogació expresses.>> 

Contra el present acord, d'acord amb l'article 19 del Reial decret Legislatiu  

2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora  

d'Hisendes  Locals,  els  interessats  podran  interposar  recurs  contenciós  
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administratiu, en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà al de  

la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el  

Tribunal Superior de Justícia de València.

APROVACIÓ BOP 178 de 14/09/2016>>

L’Alcaldessa explica el  motiu de la proposta inclosa a l’ordre del  i  dona la 
paraula al portaveu del grup municipal popular.

PEDRO JUAN VICTORIA, comenta que el seu grup votarà en contra perquè no 
hauria  d’haver-se  tocat  el  servici  i  tot  el  que  faça  referència  a  l’Escoleta 
municipal  serà  votat  en  contra  pel  partit  popular,  i  que  abans  quan  es 
prestava el servici costava menys diners encara que entenen que políticament 
s’ha canviat.

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

favor del quatre regidors dels grup municipal Compromís y el vot a 

favor  dels  dos  regidors  del  Grup Municipal  Socialista  i  el  vot  en 

contra dels tres regidors del  Grup Municipal Popular.

PUNT SISÈ

APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LES FESTIVITATS LOCALS PER L’ANY 2018

Per l’Alcaldessa  es proposa als assistents de la sessió plenària l’aprovació 

dels  dies  de  festius  locals  per  l’any  2018  amb  caràcter  retributiu  i  no 

recuperable, pel seu caràcter tradicional els dies:

1. 20 de març de 2018.

2. 17 d’agost de 2018.

L’Alcaldessa dona la paraula al portaveu del grup municipal popular perquè 

manifeste  alguna observació  i  aportació  i  no fen-se  cap es  dona pas a  la 

votació del punt.

S’acorda per unanimitat dels regidors presents la proposta de les dos 
festivitats  locals  per  l’any  2018,  amb  caràcter  retribuït  i  no 
recuperable i pel seu caràcter tradicional per als dies:
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SETÈ PUNT

INFORMACIÓ D’ALCALDIA

A continuació l’Alcaldessa informa als assistents de les següents punts:

 Informa que l’ajuntament compta amb més personal treballant a les 
instal·lacions  perquè  ens  han  concedit  un  treballador  dintre  del 
programa EMCUJU I EMPUJU, a més una tècnica audiovisual, i un tècnic 
graduat  en  dret  encara  que  s’ha  demanat  un  enginyer  industrial 
postgraduat  i  la  treballadora  social  ampliarà  el  seu  horari  prestant 
servei tots el dies de setembre.

 Informa que s’ha aprovat el plec de condicions del gimnàs, donat que 
l’anterior contractista va comunicar que no continuaria en la prestació 
del servei.

 En el  llibre de festes d’enguany s’ha fet  una petició de participació 
ciutadana i ha sigut molt positiva donat que totes les associacions ha n 
aportat o informes o activitats pròpies.

 Proposa als regidors assistents canviar  la data de celebració del  les 
sessions plenàries ordinàries, per coincidència en festivitats a Nadal, a 
Gener i passar a celebrar-les l’últim dilluns de cada dos mesos.

PEDRO JUAN VICTORIA,  comenta  que no  s’està  ficant  cap  pega en  la 
celebració de les sessions sempre que se lis avise amb temps.

L’Alcaldessa dona la paraula al regidor de festes, Jose Francisco Vicedo el 
qual convida a tota la corporació amb motiu de les properes festes patronals 
locals.

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

No havent cap assumpte urgent per tractar es dona pas al següent punt de 
l’ordre del dia.

NOVÈ PUNT.
PRECS I PREGUNTES

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

El portaveu del grup municipal popular, PEDRO JUAN VICTORIA comenta que 
en portal de transparència a la part de baix de la pàgina apareix una persona 

9



com a traductora i desconeix qui és. L’Alcaldessa es compromet a averiguar 
qui apareix i perquè motiu.

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 20:20 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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