Oro Azorín Canet ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 08/01/2019
HASH: 68d077ad674c67d1ffd0e0d0c64729af

Alcaldessa-Presidenta:
Regidors/es:

Secretària Interventora

Ordinària
Primera
Assistents
Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)
Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
María José Malonda Pérez (COMPROMÍS)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana (PP)
Juan Bautista Serra Galan (PP)
Trinidad Sala Almiñana (PP)
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 el portaveu del grup municipal Popular es disculpa la no assistència des
regidors Salvador Cebolla Pelegrí per motius laborals i a continuació es declara oberta
la sessió i es procedeix a conèixer dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia i que són
els següents:

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

Sessió
Convocatòria

1 d’octubre de 2018
19:00 hores
Casa Consistorial de Favara
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Dia :
Hora
Lloc

ACTA DEL PLE

Lourdes Navarro Collado ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 07/01/2019
HASH: 0556423e2282a704e0ac5029d01392d7

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE FAVARA PLE DE DATA 1 D’OCTUBRE
DE DOS MIL DIVUIT

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 2/07/2018 I
SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 1/08/2018 I 15/09/2018.

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

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

QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE
MANCOMUNITAT D’USUARIS DEL XÚQUER.

LA

SETÈ APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ADHESIÓ AL <<IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA
COMUNITAT VALENCIANA>> I DESIGNACIÓ DE COORDINADOR.

VUITÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL SERVEF I LA FVMP PER LA POSADA EN MARXA DE PUNTS SERVEF MÒBILS A LA
COMUNITAT VALENCIANA.

NOVÈ. ACORD, SI S’ESCAU, DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LA
HOMOLOGACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE FAVARA.

ACTA DEL PLE

SISÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL CALENDARI DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
2018-2019

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

ONZÈ. MOCIÓ PER A LA PETICIÓ DE MESURES CORRECTORES DEL DANY PRODUÏT PER
LA PEDREGADA DEL DIUMENGE 1 DE JULIOL A LA RIBERA PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL COMPROMÍS PER FAVARA.

DOTZÈ. DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES TRIMESTRALS DEL PERÍODE MEDI DE
PAGAMENT 2018 I DE LEES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2019.

TRETZÈ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

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

QUINZÈ. PRECS I PREGUNTES.

PRIMER PUNT. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE
2/07/2018 I SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 1/08/2018 I 14/09/2018.
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DESÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ EN ELS TITULARS I VOCALS DELS
CONSORCIS, MANCOMUNITATS I CONSELL DELS QUE FORMA PART LA CORPORACIÓ.

A petició d’alcaldia se sotmet a la consideració del Ple les actes de les sessions de
dates 2 de juliol, 1 d’agost i 15 de setembre de 2018.
El regidor Rafael Gisbert comenta l’observació a l’acta de l’1 d’agost i a la pàgina set
(7) en la seua intervenció faltaria afegir “ no va haver manera de trobar en lloguer una
màquina”. El mateix regidor demana que a l’acta del 14 de setembre demana que
s’incloga a l’acta el email que va enviar el regidor justificant la no possibilitat
d’assistència al plenari per motius laborals pels regidors del grup municipal socialista
La Secretària confirma que no s’inclourà a l’acta de
14/09/2018 el motiu de la no assistència donat
desenvolupament de la sessió; no obstant constarà a
plenària la justificació de la no assistència del tots els
socialista per motius laborals.

la sessió plenària de data
que no formà part del
l’acta de la present sessió
regidors del grup municipal

Per Alcaldia es dona la paraula als portaveus dels Grups Municipals Popular i Socialista
perquè manifesten alguna observació o petició d’informació al respecte de les
resolucions i sense cap observació es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.
El regidor Rafael Gisbert demana detalls sobre l’estimació de la pretensió judicial de
l’expedient 237/2018 i de la resolució d’alcaldia 256/2018 de data 17/7/2018 sobre
acord d’enviament de l’expedient 374/2018. Per Secretaria s’informa sobre es deu a
una contestació al requeriment judicial d’enviament d’un expedient administratiu i la
designació de la nostra defensa jurídica i el nomenament del procurador sobre un
expedient de sanció de d'Inspecció de treball.

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

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

QUART PUNT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE
LA MANCOMUNITAT D’USUARIS DEL XÚQUER.

2
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SEGON PUNT. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.
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Es sotmès a votació les actes de les sessions plenàries i s’aprova per
unanimitat dels regidores presentes les relatives a les sessions de data
2/07/2018 i 1/08/2018, i s’aprova per majoria simple l’acta de la sessió
plenària de data 14/09/2018 amb abstenció del grup municipal popular.

ACTA DEL PLE

El regidor Pedro Juan Victoria en l’acta del 14/09/2018 comenta que s’ha d’afegir la no
assistència del grup municipal “popular”.

Alcaldia comenta que des de el 18/04/2018 s’ha quedat fora de la Comunitat de
regants i açò comporta la necessitat de modificació del Estatuts de la Mancomunitat
del usuaris del Xúquer per part de tots els ajuntaments i poblacions que formen part de
la Mancomunitat
Rafael Gisbert pregunta sobre el nomenament dels òrgans unipersonals de la
Mancomunitat i alcaldia confirma que els nomenaments i designacions es farà d’acord
amb el percentatge de participació de cada municipi i d’aquesta manera serà elegit el
President, vicepresident i demés càrrecs.

Considerant la necessitat d’adaptar el funcionament de la Mancomunitat d'Usuaris del
Xúquer des de la Sentencia del TS per la que es declara nul art.28,B) D) del RD
595/2014 de 11 de juliol aprovador del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica
del Xúquer.
Considerant que s’ha d’adaptar el funcionament d’aquesta entitat a la nova situació de
forma que a soles participen els Ajuntaments responsables dels abastiments d’aigua.
Vist que els municipis compresos a l’article 5 del Conveni proposat en aquesta sessió
que han de participar en l’abastiment d'aigua son: ALZIRA, SUECA, ALGEMESÍ,
CULLERA, CARCAIXENT, ALBALAT DE LA RIBERA, CORBERA, POLINYÀ DEL XÚQUER ,
FAVARA, RIOLA, LLAURI, FORTALENY, BENICULL

ACTA DEL PLE

<<PROPOSTA D’ALCALDIA
MODIFICACIÓ ESTATUTS DE LA COMUNITAT D’USUARIS DEL XÚQUER

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

Per Alcaldia una vegada explicada la necessitat i finalitat de cursar la modificació del
estatuts de la Mancomunitat d’Usuaris del Xúquer i es dona lectura a la proposta
literal:

Es presenta al PLE la següent

PRIMER. Aprovar el Conveni Regulador de la Comunitat d’Usuaris de la Ribera del
Xúquer i designar un representant de l’Ajuntament davant d’aquesta Comunitat.
SEGON. Traslladar el resultat del present acord a la Comunitat d’Usuaris de la Ribera
del Xúquer >>

Es sotmès a votació i es aprovada per unanimitat dels regidors presents.

CINQUÈ PUNT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Alcaldia explica la necessitat de modificar l’ordenança municipal vigent pel cas de que
una personal major de edat no poguera acudir a la votació puga delegar el seu vot en
una altra persona i a més fer la votació per correu certificat.
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PROPOSTA D'ACORD:

Per Alcaldia es dona compte de la proposta de modificació de l’Ordenança municipal
reguladora de la Participació Ciutadana i a continuació es dona lectura de la proposta
literal de modificació d’Ordenança reguladora de Participació ciutadana:

<< PROPOSTA D’ALCALDIA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Vist l'informe de Secretaria de data 25 de setembre de 2018

sobre la

Legislació aplicable i el procediment a seguir per a l'aprovació de la modificació de
l'Ordenança municipal reguladora de la PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Considerant la no necessitar de consulta publica a traves del portal web

Vist l'Informe de Secretaria de data 26 de setembre de 2018 i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
següent

ACORD
PRIMER.

Aprovar inicialment

la modificació

de

l'Ordenança

municipal

reguladora de la <<participació ciutadana>>,en els termes en què figura en
l'expedient i amb la redacció que a continuació s'arreplega:
<< En l'apartat de la consulta popular local:

ACTA DEL PLE

Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta alcaldia proposa al Ple l’adopció del

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

municipal d’aquest ajuntament.

La identitat de l'elector/a es determinarà segons l'indicat en el Codi Electoral i PAUTES
que a aquest efecte ha emès el Tribunal Suprem d'Eleccions per als comicis nacionals".

Cal ficar. "Podran exercir el seu dret al vot els/les electors que apareguen en
el padró electoral de Favara, segons el tall del mes anterior en què
l'aprovació esdevinga ferma d’acord amb la convocatòria.
La identitat de l'elector/a es determinarà segons l'indicat en el Codi
Electoral i PAUTES que a aquest efecte ha emès el Tribunal Suprem
d'Eleccions per als comicis nacionals.
Així mateix, la persona electora quan qüestions laborals, personals o
d'obligat compliment, li impedisquen acudir al lloc els dies establerts per a la
votació podrà exercir el seu dret al vot:
1- Amb la delegació del vot a una persona física major d'edat. Serà necessari:
- autorització on conste les dades personals i la signatura de la
persona electora i de la persona amb qui delega el seu vot.
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On diu " Podran exercir el seu dret al vot els/les electors que apareguen en el padró
electoral de Favara, segons el tall del mes anterior en què l'aprovació esdevinga ferma
d’acord amb la convocatòria.

- DNI de la persona electora i de la persona amb qui delega el seu vot.

2- Per correu certificat. Serà necessari La papereta objecte de la consulta o
en el seu defecte escrit on reformule la pregunta de la consulta popular i la
conteste de forma clara i concisa.
La carta tindrà com a destinatari a la persona que ostente la
secretària-intervenció de Favara qui serà l'única que podrà obrir la carta
certificada i custodiar el seu contingut fins el dia de la votació.>>
SEGON. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació
pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de València i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de mínim trenta dies
perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
TERCER. publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal en el

ACTA DEL PLE

portal web de l'Ajuntament a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar
quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.
QUART.

Recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions

reconegudes per llei que agrupen o representen a les persones els drets de les quals o
interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guarden
relació directa amb el seu objecte.
CINQUÉ. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe
de documents relacionats amb aquest assumpte. >>

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es

PUNT SISÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL CALENDARI DE L’ESCOLA INFANTIL
MUNICIPAL 2018-2019

Per alcaldia s’esposa el detall del calendari escolar per l’Escola municipal i pel curs
escolar 2018-2019 que literalment es següent:
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Es sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
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2

31
INICI I FINALITZACIÓ DE CURS

Et sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

PUNT SETÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ADHESIÓ AL <<IV PLA DE SALUT
2016-2020
DE
LA
COMUNITAT
VALENCIANA>>
I
DESIGNACIÓ
DE
COORDINADOR.

Per alcaldia s’esposa el sentit i justificació d’adherir-se al IV Pla de Salut de 201-2020
per donar forma a les activitats que a data de hui ja s’estan donant i executant i açò
ens permetrà gaudir de diferents subvencions econòmiques.
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7

1

MARÇ

FEBRER

ACTA DEL PLE

GENER

A continuació es dona lectura de la proposta literal d’adhesió al IV Pla de Salut
2016-2020: :
<< PROPOSTA D’ALCALDIA
ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA C.V.
El IV Pla de Salut 2016-2020 «Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques» de
la Comunitat Valenciana persegueix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats
en salut en la nostra societat, amb actuacions concretes des de l’administració i
comptant amb la participació ciutadana.
El IV Pla de Salut 2016-2020 s'articula al voltant de cinc línies estratègiques, la
innovació i reorientació del sistema sanitari i la seua orientació cap a la cronicitat, la
reducció de desigualtats en salut, l’atenció en totes les etapes i en tots els entorns de
la vida. Posa especial èmfasi a potenciar aquells recursos comunitaris que generen
salut i té entre el seus valors i principis fonamentals l’equitat, la coordinació i la
participació ciutadana

L’àmbit local és un entorn essencials per al IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA i per a guanyar salut en el municipi. Els Governs locals tenim una
influència directa en la salut de la població treballant conjuntament entre sectors i
comptant amb la participació de la ciutadania. És per això que el grup municipal
Compromís I Oro Azorín Canet com Alcaldessa presenta, per al seu debat i aprovació
pel Ple de la corporació, la següent.
PROPOSTA D’ACORD

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

Accions formatives i de capacitació dels membres del grup impulsor del projecte.
Anàlisi de la situació de salut del municipi de forma participativa, incorporant els
recursos locals que generen salut.
Desenvolupament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats
i en els diferents entorns de la vida de les persones en l'àmbit municipal.

ACTA DEL PLE

Les actuacions en l’àmbit local se centraran en:

SEGON. Designar una persona coordinadora d’aquesta Adhesió, els dades de afiliació i
contacte del qual s’arrepleguen en l’annex d’este document.
TERCER. Traslladar a la Direcció General de Salut Publica de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Publica, a través del Centre de Salut Publica del Departament de Salut
que corresponga, el nostre compromís d'adhesió al IV Pla de Salut, als efectes de
comptar amb el seu suport i assessorament.
QUART. Traslladar a la FVMP este compromís d’adhesió al IV Pla de Salut.

>>

Pel regidor Rafael Gisbert es pregunta quina personal de l’ajuntament serà
l’encarregada de la coordinació i Alcaldia li confirma que serà la treballadora
encarregada del àrea de tramitació de subvencions.

Es sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
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PRIMER. Formalitzar per mitjà d’aquest document l’adhesió del municipi de FAVARA al
IV PLA DE SALUT 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, i en participar el nostre
interés en els objectius i accions del dit pla sobre el quals es puga actuar des de
l’àmbit local.

PUNT VUITÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L'ADHESIÓ AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEF I LA FVMP PER LA POSADA EN MARXA DE
PUNTS SERVEF MÒBILS A LA COMUNITAT VALENCIANA.

L’Alcaldessa explica el conveni formalitzat entre el Servef i la Federació Valenciana de
municipis i províncies amb la finalitat de garantir que als municipis arribe la informació
del Servef perquè la població accedisca a la informació sobre formació i ocupació
d’ofertes de treball sense cap cost econòmic per l’ajuntament i amb la vigència de dos
anys i mig.

Considerant el conveni de col·laboració entre el Servei Valencià d’Ocupació i Formació
i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies pel desenvolupament de la posada
en marxa de dos punts servef mòbils a la Comunitat Valenciana
Considerant que aquestos punts mòbils prestaran atenció personalitzada a diferents
grups demandants, tants inscrit com no inscrites que mostren interés amb la finalitat
d’informar i orientar sobre el serveis que presta el Serve a fin de millorara
l’ocupabilitat de la ciutadania.
Vist que la present adhesió segons la clàusula cinquena no comporta obligacions
econòmiques per part d’aquesta corporació.
És per això que aquesta ALCALDIA presenta, per al seu debat i aprovació pel Ple de la
corporació, la següent.

ACTA DEL PLE

<< PROPOSTA D’ALCALDIA
ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE SERVEF I LA FVMP PER DOS
PUNTS SERVEF MÒBILS

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

A continuació es dona lectura de la proposta literal d’adhesió al Conveni de
col·laboració entre el Servef i la FVMP per la posada en marxa de punts de Servef
mòbils a la Comunitat Valenciana:

PRIMER. Formalitzar per mitjà d’aquest document l’adhesió del municipi de FAVARA al
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SEVEF I LA FVMP per la posada en marxa de
dos punts servef mòbils a la Comunitat Valenciana.
SEGON.
>>

Traslladar al Servef i a la FVMP

el compromís d'adhesió al Conveni.

Es sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

PUNT NOVÈ. ACORD, SI S’ESCAU, DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE LA HOMOLOGACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE FAVARA.

L'Alcaldessa li dona la paraula a la regidora Isabel Borràs perquè procedisca a donar
lectura i motivació a la proposta d’acord en relació a la modificació de la Homologació
de les normes subsidiaries de Favara.

La regidora Isabel Borràs explica el detall d’actuacions recollides a l’informe emés pel
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PROPOSTA D’ACORD

tècnic municipal Javier Gimeno Bou i que literalment recull:

<< INFORMAR:
Que la Homologació de les NN SS de Favara van ser aprovades per la Comissió
Territorial d'Urbanisme en data 13/11/2002, havent-se realitzat per part d'aquest
ajuntament algunes modificacions puntuals.
Que les modificacions es poden realitzar per tràmit ordinari o pel simplificat, depenent
de la matèria que modifica.

Al llarg dels anys de vigència de la Homologació de qüestions que seria interessant
canviar, be per iniciativa iniciativa de propietaris de terrenys al terme municipal. A les
mes rellevants:
-A iniciativa de l'ajuntament.
I. Modificació de la zona verda existent entre Av. Ausiàs March tornar a la forma
inicial, i tornar al hereus de Jesús Gil, el reparcel•lació del polígon industrial. A data
de hui, l'ajuntament donació del solar pactat en el seu moment.

ACTA DEL PLE

Per a qüestions no estructural, s'utilitza el tràmit simplificat, mes curt de temps, i que
la tramitació i aprovació correspon al ajuntament. En un termini de 4 a 6 mesos pot
estar l'expedient finalitzat.

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

El tràmit ordinari es d'aplicació, entre altres, per a matèries pròpies de l'ordenació
estructural, sent una tramitació que es pot allargar en el temps, fins a 2 é 3 anys.
Requereix l'aprovació per òrgan autonòmic.

2. Es deuria d'ordenar el Sòl Urbà amb qualificació "Almacèn",- cementeri.

4.Concreció de dimensions de balcons i miradors en quant a separació en els casos de
racó de carrer o plaça.
5.En general, es deu revisar es paràmetres de les condicions de volum dels edificis.
-A iniciativa de particulars.
6.Per part dels propietaris dels terrenys de la zona SUP2 (UA1, en Sol No Urbanitzable,
Residencial "Favara-Oeste", i altres propietaris que tenen terrenys en Sol Urbà, SU5 El
Rejolar (Industrial), demanaren el canvi de classificació, per a deixar-los en sol no
urbà.
7.Per part d'un particular, es demana que es modifique les NN SS per a poder complir
l'exigència de la reserva d'aparcament en els edificis de nova planta, i poder dotar-los
d'aparcament en altres que es troben prop de les vivendes.
Els punts 1, 2 i 6 es tractarien de modificacions mitjançant el tràmit ordinari, mentre
que la resta seria per tramitaci6 simplificada.
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3.Es deu actualitzar el llistat de substancies i límits màxims permesos per a les aigües
residuals al polígon industrial, degut a les darreres actuacions de la Confederaci6
Hidrogràfica del Xúquer.

Per tant, de iniciar-se la modificació de la Homologació de les NN SS, es proposa que
es realitze amb expedients separats, diferenciant-los pel tipus de tràmit requerit per
no allargar innecessàriament les qüestions que poden tindre una aprovació mes
ràpida. >>

Alcaldia comenta que en aquest plenari no s’estan aprovant els canvis però si l’acord
de l’inici de l’expedient administratiu per cada punt amb la petició d’informes tècnics
per valorar cost econòmic i terminis
de duració del procés.


El regidor Juan Serra comenta que hi ha que valorar les conseqüències de la
descalificació urbanística i si es precís per una modificació al Pla Parcial del
municipi.



El regidor Rafael Gisbert que tenint el informe tècnic municipal faltaria saber
mes detalls de tots els casos que s’està parlant perquè podem tindre alguna
denuncia d’algú veí. Li agradaria tindre un informe de secretaria per la
repercussió econòmica que pot tindre aquest tema i sobre el procediment a
seguir.



Isabel Borràs comenta que d'aportat a pleno perquè es done coneixement del
que es pretén fer encara que no es farà res fins que no es dispose dels
informes tècnics municipals i jurídics.



El regidor Juan Serra comenta que la participació ciutadana hauria de saber
que s’ha destinat una subvenció per una zona que ara possiblement anem a
descalificar.

Alcaldia aclara que no es va destinar una subvenció per fer una acera d’un particular,
si no que es va fer una acera com a millora en l'execució d’una obra.

No s’acorda iniciar l’expedient amb el vot a favor de tres regidors del grup
municipal de Compromís i el vot en contra de tres regidors del grup
municipal Socialista, l’abstenció de l’alcaldessa i l’abstenció de tres regidors
del grup municipal Popular.
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El regidor Pedro Juan Victoria comenta que el partit popular no voldria votar en
contra i que per demanar informes tècnics no cal l’opinió del pleno ni un acord
del ple i que convendria convocar una comissió d’urbanisme. Estem parlant no
a soles del tema econòmic i de les necessitats del poble de Favara.

ACTA DEL PLE



Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

La regidora Isabel Borra explica que es va rebre la visita de diferents veïns del municipi
amb la petició de descalificar diferents terrens del terme municipal, es varen mantindre
reunions amb veïns i amb presencia del tècnic municipal en les que varen comentar e
informa de les avantatges i conseqüències dels canvis. Es va detectar de la necessitat
de regular diferents temes pendents aprofitant la modificació de normes subsidiàries.
Es pretén encomanar als tècnics un estudi de cadascun dels punts amb el detall del
que afecta a cada punt i amb el seu cronograma. Ara es tractaria d’iniciar l’expedient
per sol·licitar al tècnic els passos a seguir per cada assumpte i el cost econòmic.
Concreta que hi ha modificacions que son ràpides i econòmiques i altres que son mes
llargues i amb un cost econòmic diferent i es dona lectura als diferents punts que recull
el informe del tècnic municipal.

PUNT DESÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ EN ELS TITULARS I
VOCALS DELS CONSORCIS, MANCOMUNITATS I CONSELL DELS QUE FORMA
PART LA CORPORACIÓ.

L’Alcaldessa explica als regidor assistents a la sessió de la necessitar de canviar els
titulars i vocals als organismes dels que forma part la Corporació donats els canvis en
la composició de l’equip de govern, següent la proposta els següents nomenaments:





Isabel Borràs Pastor i

o

Oro Azorín Canet

Consorci Provincial de Bombers de València:
o

Jose Francisco Vicedo Molina i

o

Isabel Borràs Pastor (vocal)

Mancomunitat de la Ribera Baixa:
o

Oro Azorín Canet i

o

Isabel Borràs Pastor (vocal)

Mancomunitat Albalat-Polinyà:
o

Oro Azorín Canet i

o

Isabel Borràs Pastor (vocal)

Consell Escolar:
o

Oro Azorín Canet i

o

Isabel Borràs Pastor (vocal)

A continuació es dona la paraula al portaveu del grup municipal socialista, Rafael
Gisbert Aragó comenta que per fer més participativa la representació dels grup
municipals demana deixar el punt damunt de la taula per parlar el detall de titulars i
vocals de cada grup municipal, donat que el grup socialista va ser una peça
fonamental en el govern municipal i li va donar l’alcaldia a Compromís.
L’alcaldessa comenta que siguen vocal Rafael Gisbert no ha acudit a cap reunió de la
Mancomunitat i el mateix respecte de Isabel que no ha tornat des de fa dos anys i mig
igual que Juanjo. Si voleu deixem com estan els vocals i suplents però si s’assisteix a
les convocatòries per responsabilitat política.

El regidor Rafael Gisbert comenta que el normal es informar al vocal i a l’ajuntament
de l’assistència a cadascuna de les reunions dels organismes i que per part d’alcaldia
no s’ha informat.

El portaveu del grup popular comenta fer un recés i debatir-ho i proposa que el partit
popular està interessat en assumir el Consell escolar.

Es sotmès a votació i es deixa damunt de la taula el punt de l’ordre del dia
amb la intenció de consensuar-ho pels tres grup municipals polítics fora de
sessió plenària
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Consorcio Ribera i Valldigna:

ACTA DEL PLE



PUNT ONZÈ. MOCIÓ PER A LA PETICIÓ DE MESURES CORRECTORES DEL DANY
PRODUÏT PER LA PEDREGADA DEL DIUMENGE 1 DE JULIOL A LA RIBERA
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER FAVARA.

La regidor Isabel Borràs comenta que la moció presentada recull les peticions d’ajudes
com a conseqüència dels danys econòmiques produïts en la Ribera Alta i la Ribera
Baixa. A continuació es dona lectura de la proposta literal de la Moció proposada:

MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Durant el passat diumenge 1 de juliol ha hagut una forta pedregada en la comarca
de la Ribera (Alta i Baixa) i ha causat, en una estimació inicial, pèrdues properes als 80
milions d'euros i ha afectat al voltant de 15.000 hectàrees de cultiu. Este fenomen
atmosfèric s’ha caracteritzat per ser una forta tempesta de descàrrega de gran
quantitat d'aigua amb granís, acompanyat de fort aparell elèctric i forts vents, de
durada molt curta però molt intensa.

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

Isabel Borràs Pastor, membre del grup COMPROMÍS PER FAVARA, amb DNI
73.562.356-F presente escrit, i fent ús de les atribucions que els confereix la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 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, eleven al Ple de la Corporació per
al seu debat i la seua aprovació, si s'escau, la següent:

ACTA DEL PLE

<<MOCIÓ PER A LA PETICIÓ DE MESURES CORRECTORES DEL DANY PRODUÏT
PER LA PEDREGADA DEL DIUMENGE 1 DE JULIOL A LA RIBERA

2. Les localitats d'Algemesí, l'Alcúdia en la Ribera Alta i Polinyà, Riola, Sueca i Albalat
de la Ribera en la Baixa són les més afectades per la pedra de gran grandària, encara
que existeixen nombroses poblacions afectades com es pot observar en els gràfics
següents:

SUPERFÍCIE AFECTADA PÈRDUES ECONÒMIQUES
Guadassuar 2.074 ha 12.212.370 €
Carlet 1.219 ha 4.315.275 €
Benimodo 202 ha 290.123 €
Alberic 1.019 ha 5.083.110 €
Tous 59 ha 315.171 €
Massalavés 450 ha 2.776.680 €
Algemesí 3.067 ha 19.376.841 €
Alginet 874 ha 1.943.348 €
Benifaió 212 ha 285.294 €
L'Alcúdia 1.846 ha 15.069.945 €
Alzira 968 ha 5.172.417 €
Benimuslem 332 ha 1.817.100 €
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Danys i pèrdues per localitat

RIBERA ALTA 12.322 ha 68.657.673 €

Sueca 750 ha 1.063.570 €
Albalat 921 ha 7.224.565 €
Polinyà 522 ha 2.307.713 €
Benicull 127 ha 356.250 €
RIBERA BAIXA 2.321 ha 10.952.098 €

TOTAL RIBERES 14.643 ha 79.609.771 €

SUPERFÍCIE AFECTADA
Caquí Cítrics Arròs Meló Alger Fruita d'Estiu Magrana Hortalisses Alvocat Kiwi TOTAL
RIBERA ALTA
12.322 ha

RIBERA BAIXA
106 ha 1.661 ha 499 ha 4 ha 2 ha 3 ha 45 ha 0 ha 1 ha

2.321 ha

TOTAL RIBERES
4.920 ha 8.640 ha 540 ha 120 ha 153 ha 98 ha 151 ha 11 ha 11 ha

14.643 ha

PÈRDUES PER CULTIU
Caquí Cítrics Arròs Meló Alger Fruita d'Estiu Magrana Hortalisses Alvocat Kiwi TOTAL

ACTA DEL PLE

4.814 ha 6.980 ha 41 ha 115 ha 150 ha 96 ha 106 ha 11 ha 10 ha

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

Danys i pèrdues per cultiu*

RIBERA ALTA
32.344.032 € 34.346.727 € 32.076 € 402.084 € 517.242 € 604.320 € 351.585 € 24.696
€ 34.911 € 68.657.673 €

1.038.912 € 9.517.905 € 248.851 € 12.204 € 13.704 € 16.680 € 101.250 € 0 € 2.592 €
10.952.098 €
TOTAL RIBERES
33.382.944 € 43.864.632 € 280.927 € 414.288 € 530.946 € 621.000 € 452.835 €
24.696 € 37.503 € 79.609.771 €

* Font i elaboració: LA UNIÓ D’AGRICULTORS I RAMADERS

3. El cultiu més perjudicat és el dels cítrics amb 43,8 milions d'euros en pèrdues,
seguit del caqui amb 33,3 milions. En estos dos cultius existeix fins i tot dany en la
fusta dels arbres, per la qual cosa serà necessari vore l'evolució de tots dos cultius per
a comprovar la disminució de collita en la zona afectada durant la pròxima campanya,
tot i que la disminució segur que serà important.

4. La resta de cultius afectats, amb quanties molt inferiors com es pot vore en els
gràfics anteriors, són fruita d'estiu, magraner, arròs, meló d'Alger, hortalisses i cultius
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RIBERA BAIXA

subtropicals com l'alvocat o el kiwi.

Per totes estes raons propose al Plenari de l’Ajuntament de Favara l’adopció dels
següents acords:
1. Demanar al Ministeri d’Hisenda, al Ministeri d’Agricultura, i a la Conselleria
d’Agricultura:
La concessió d’ajudes directes a aquelles explotacions amb danys per pedra. Ajudes
de mínims per explotació afectada.
La reducció a zero del mòdul de l‘IRPF de l’any 2018
La condonació de l’IBI de les parcel·les conreades i de les construccions ubicades en
elles de l’ any 2018.
La bonificació de les quotes de la seguretat social durant un any. L’establiment d’una
línia de crèdit amb interès subvencionat.

L’agilització del peritatge per part d’AGROSEGURO.

2. Exigir al Govern espanyol a disposar en els pròxims Pressuposts Generals 2019 de
l’Estat les partides necessàries per la posada en marxa de les mesures exposades en
esta moció.

3. Notificar este acord a la Presidència dels Governs espanyol i autonòmic, a la
Presidència i Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes, a Delegació del Govern, i
als ajuntaments de la Ribera del Xúquer.

Isabel Borràs Pastor. COMPROMÍS PER FAVARA>>

ACTA DEL PLE

La taxació i la indemnització del dany real en parcel·la independentment de la
franquícia establerta.

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

Actuacions de benefici econòmic i d’ajudes per a les cooperatives comercialitzadores
afectades.

PUNT DOTZÈ. DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES TRIMESTRALS DEL PERÍODE
MEDI DE PAGAMENT 2018 I DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST
2019.

La Secretaria interventora comenta les dades relatives al període mig de pagament
del primer i segon trimestre de l’any en curs i de les Línies fonamentals del pressupost
2019 que es recull en una de les resolucions d’alcaldia de les que s’ha donat compte
en el punt segon de l‘ordre del dia.

El detall del PMP relatiu al primer trimestre de 2018 son: Ratio operaciones pagades:
13,14. Ratio operaciones pendientes de pago: 16,41. Período Medio de Pago Trimestral:
14,13
El detall del PMP relatiu al segon trimestre de 2018 son:Ratio operaciones pagades:
0.26. Ratio operaciones pendientes de pago: 153,07. Período Medio de Pago Trimestral:
29,00
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Es sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidores presents.

Els assistents a la sessió es donen per assabentats

TRETZÈ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

L’Alcaldessa comenta que ja s’ha formalitzat el contracte de les obres del l’ambulatori i
en breu s’iniciaran les obres d’execució de millores de l’ambulatori i dona la paraula a
la regidora Isabel Borràs que explica que les obres han de ser compaginades amb el
funcionament i ús de l’edifici de l’ambulatori. El detall de les obres consisteixen en la
instal·lació d’un ascensor i habilitació de la planta alta per passar consulta la matrona
en la part de dalt; s’ha de adaptar l’escala que no s’adapta a la normativa actual i s’ha
d’ampliar i adequació de la zona de jardí que dona a la carretera que s’habilitarà com a
recepció i concertació de cites i recepció

Se li dona la paraula al regidor Francisco Vicedo informa de la celebració de la festa de
Sant Francesc per al proper cap de setmana i invita a gaudir a l’agenda cultural
trimestral per gent jove i gent gran.

L’Alcaldessa comenta que en el plenari d’agost es va parlar de la periodicitat de les
sessions plenàries i que per seguir la línia de celebració de sessions pregunta si no hi
ha inconvenient en celebrar el proper plenari ordinari al mes de novembre en el tercer
dilluns del mes i en gener també es convocaria per al tercer dilluns del mes gener.
Informa la intenció de celebrar plenari ordinari el 19 de novembre per l’aprovació dels
pressupostos.

ACTA DEL PLE

L’Alcaldessa confirma que ja està donada l’ordre per fer efectiva l’amortització dels
préstecs a llarg termini de 213.000.- euros.

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

L’Alcaldessa comenta l’inici de les obres d’ampliació del cementeri a més del proper
inici i el ús del Casal Jove (antiga sala d’exposicions)

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

El regidor Rafael Gisbert demana incorporar la proposta de la realització de les
sessions plenaris amb una periodicitat mensual.
La Secretària adverteix de la necessitat de votar i aprovar d'urgència del punt proposat
pels membres de la sessió plenària i a continuació es dona pas a la votació.
Es sotmés a votació el punt proposat i s’aprova per unanimitat dels regidors
presents d'urgència del punt proposat pel Grup municipal socialista
El regidor Rafael Gisbert procedeix a llegir el punt proposat segons registre d’entrada
de data 16 d’agost:
<< Rafael Gisbert Aragó, portaveu del grup municipal socialista de
l'Ajuntament de Favara, a llempara del que preveu l'article 116 de la Llei
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El regidor Rafael Gisbert comenta que presentà per registre d’entrada una sol·licitud
perquè s’acorde la periodicitat mensual dels plenaris. Alcaldia comenta que va avisar
de la celebració del plenari de setembre el tercer dilluns i que tots varen donar el seu
vist i pla i d’aquesta manera consta a l’acta de data 2 de juliol de 2018

8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, presenta esta proposta de resolució perquè s'incloga en ('orde
del dia de la pròxima sessió ordinària del Ple que es convoque, i a l'efecte
del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Desprès de l'acord plenari del dia 1 d'agost de 2018 en el que es dissol la
Junta de Govern Local i per tant assumeix el plenari de la corporació les
funcions que es varen delegar en la JGL segons resolució d'alcaldia n o
144/2015 en el que es formalitza la delegació de competències d'alcaldia
en la junta de govern local i amb motiu de fomentar la participació
legítima de la voluntat popular representada en el plenari municipal.
Es per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista presenten al Ple de
('Ajuntament, per a la seua aprovació, la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Que es convoquen i realitzen els plenaris ordinaris de ('Ajuntament de

Alcaldia dona la paraula al grup municipal popular i el regidor Juan Serra comenta que
siga el primer dilluns de cada mes i si no es pot es convocarà pel tercer dilluns.

El regidor Pedro Victoria comenta que no entenc la convocatòria de l’últim plenari en
divendres al que no varen poder assistir. Alcaldia comenta que aquest últim plenari de
divendres be en relació a la petició de plenari del grup municipal popular i es va
convocar com qualsevol ple extraordinari en temps i en forma encara que demana
disculpes perquè cap regidor va poder assistir i que a lo millor es desafortunada la
convocatòria. Alcaldia comenta que no va avisar perquè ja recollia la convocatòria
l’acta de la sessió anterior.

ACTA DEL PLE

a ell li va mal els divendres i planteja fer-ho el tercer dilluns de cada mes o acordar que

Número : 2018-0008 Data : 07/01/2019

Favara amb una periodicitat mensual. >>

Rafael Gisbert comenta que els comentaris que es feren va ser una falta de respecte i
que varen ficar en contacte en ella. Trasllada que a ell li sap mal que en el plenari al
que ells no varen assistir es va dir que era una falta de respecte la no assistència.

El regidor Juan Serra comenta que pot pensar que portava el plenari de pasaeta pel
tema dels cobros.

Alcaldia comenta que vol fer un calendari amb la finalitat de tractar la elaboració del
pressupost municipal per 2019 i proposa el 19 de novembre com a data de
convocatòria de plenari i reunir-se el 15 d’octubre per treballar els pressupostos. Tots
els regidors presents accepten les dades proposades i alcaldia comenta que seran
convocats de forma oportuna tots els regidors, no a soles els portaveus del grups
municipals.

El regidor Rafael Gisbert dona lectura a l’acta d’organització quant es va constituir la
corporació amb el detall de delegació de competències entre alcaldia i plenari i
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alcaldia comenta que per la seua part no va a anar als diaris, varen ser els diaris els

comenta que les competències que varen delegar a la junta de govern local en el seu
dia passen al plenari.

La Secretaria informa que es comprovarà el contingut de les delegacions per
aclarir dubtes, i concreta que les delegacions fetes a la junta de govern local
una vegada extinguida l’òrgan col·legiat de junta de govern les competències
d’alcaldia i plenari continuaran siguent les que marca la llei de bases de règim
local sense desnaturalitzar les competències de cada òrgan unipersonal o
col·legiat. La proposta de votació fa referència a la periodicitat de les sessions
plenàries deixant l'exposició de motius de la mateixa i açò es el que s’ha de
procedir a votar.

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors presents la

PUNT QUINZÈ. PRECS I PREGUNTES.

L’Alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:



El regidor Pedro Juan Victoria demana el motius de perquè no s’han celebrat les
comissions de seguiment de l’aigua trimestral segons l’acord de ple de
celebració de comissions. La regidora Isabel Borràs informa que s’estan tenint
reunions diferents en la concessionària Acciona amb motiu de tancar l’escenari
del funcionament de la dilució de nitrats i per açò no s’ha convocat la del
trimestre. Confirma que es convocarà la comissió en quant estiguen clars els
punts en relació a la dilució de nitrats i demana que assistixen a les comissions
que es convoquen. Pedro Juan comenta que se li va convocar a una comissió
que va ser desconvocada perque la concessionària no podia assistir.



El regidor Pedro Juan Victoria recorda que va demanar en el pleno del 2 de juliol
el document relatiu a l’increment de la taxa del fem i que encara no li han
donat. La regidora Isabel Borràs es compromet a entregar-li.



El regidor Juan Serra demana els criteris de les denúncies per policia local i que
ha observat que el propi vehicule de policia local s’aparca malament damunt
de pas de vianants, línia groga (disposa de fotografies) i no dona exemple a
més de que la policia local veu vehicles mal aparcats i no denúncia. Demana
que si es denúncia a un vehicle ha de denunciar a tots per igual.



El regidor Rafael Gisbert comenta que estiguen el socialista a l’equip de govern
es va organitzar el concert de la banda municipal i que per problemens en el
compte de correu electrònic no es va poder contestar als correus de la banda
de València. Es va donar trasllat de la informació al regidor de festes però no
va obtindre resposta. Es va donar el telèfon d’alcaldia a la banda de València
per que siguera organitzat i al final no es va celebrar el concert i demana els
motius. Alcaldia comenta que es va desistir perquè segons els metres quadrats
del pòdium de la Casa de la cultura no cabia la banda de música de València
per celebrar el concert i al exterior no varen voler vindre encara que se li va
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de cada mes i si per qüestions de festivitats es celebrarà el tercer dilluns del
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celebració dels plenaris ordinaris amb periodicitat mensual i el primer dilluns



El regidor Rafael Gisbert pregunta si ja estan acabades les obres de la Casa de
la cultura. Isabel Borràs informa que la fase 1 ja està acabada amb uns
sobrecostos perquè hi havien partides d’obra com la fusta que han sigut
incrementades, amb uns canvis que estan comprovant els tècnics i s’ha quedat
per fer el paviment. S’obrirà la casa de la cultura instal·lant-se el mobiliari antic
a falta de finalitzar i licitar la fase 2, on s’incorporarà l’aire condicionat que ja
està la preinstal.lacio, sistema elèctric, so, etc.



El regidor Rafael Gisbert pregunta sobre les obres del trinquet i el seu tràmit.
Isabel Borràs confirma que s’està pendent de la resolució d’atorgament de la
subvenció econòmica de la Diputació de València. A la pregunta del regidor de
Juanjo Milvaques sobre què es va fer la regidora li confirma que es va consulta
en la gent de la pilota valenciana i que el projecte es redactarà tenint en
compte les peticions formulades (llevar escales, paviment, il·luminació...)



El regidor Rafael Gisbert pregunta com està el tema de la petició que va
formular sobre un expedient d’un tema d’una llicència d’obres i Alcaldia li
confirma que ja es va informar al tècnic per facilitar-li l'accés i ja s’ha fet la
providència d’alcaldia per donar curs a l'accés.



El regidor Rafael Gisbert pregunta el detall de les obres que s’executaran a
càrrec del SOM 2018/2019 i Isabel Borràs comenta que es demanarà les
actuacions de: Skate parc i Pipi can, Condicionament de Vials del parc Enric
Valor i Millora de seguretat vial i la Reforma de Llar jubilats i construcció de wc
del bar de la casa de la cultura.



El regidor Rafael Gisbert comenta que disposaven d’uns correus electrònics
quant estaven a l’equip de govern i demana la possibilitat d’accedir al
contingut dels correus electrònics per descarregar la informació almacenada
donat que va comprovar que no pot accedir. L’alcaldessa contesta que va
gestionar la redirecció d'e-mails a alcaldia una vegada ja no gestionen la
regidoria i el sistema avisa que el e-mail de destinació ja no està en
funcionament. Demana que es restituïsca el seu e-mail per fer-se una còpia de
seguretat. L’alcaldessa es compromet a donar-li accés al sendemà.

La Secretària comenta que a l’acta de la sessió del 14 de setembre hi ha una
errada material i que les retribucions d’òrgans de govern on apareix
<<retribució anual>> ha de ficar <<retribució mensual>>.
I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 21:13 hores del dia 1 d’octubre de
2018, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària estenc esta acta.

Vist i plau
L'Alcaldessa

La Secretària Interventora

Oro Azorín Canet

Lourdes Navarro Collado
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El regidor Rafael Gisbert pregunta si s’ha demanat els programes de l’Emcord,
Emcorp i si hi ha aportació municipal. L’alcaldia confirma que respecte
d’aquestes contractacions si hi ha previsió pressupostària de l’aportació
econòmica municipal respecte del Emcuju i Empuju no saps si te’l van a donar i
no te previsió d'aportació
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enviar la fixa tècnica amb el detall de les mesures de l’escenari. Rafael Gisbert
comenta que potser es pel canvi de director que han tingut.

