Sessió
Convocatòria

Secretària Interventora

Extraordinària
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 d'exàmens 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:

PUNT PRIMER. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
L'EXERCICI 2019, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

PUNT SEGON. PRECS I PREGUNTES.

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

Alcalde/ssa-President/a:
Regidors/es:

26 de novembre de 2018
19:00 hores
Casa Consistorial de Favara

Número : 2018-0009 Data : 07/01/2019

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 EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE FAVARA
PLE DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE DOS MIL DIVUIT

PUNT PRIMER. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
L'EXERCICI 2019, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

PER

L’Alcaldessa exposa als presents el contingut del pressupost i les segues variacions:
Respecte del capítol 1 informa que s’ha incrementat la quantia del agent de
desenvolupament local (ADL) per la necessitat d’aquest programa; s’ha variat
la productivitat de l’annexe de personal amb la seua integració al complement
de destí per evitar l’anomalia en el pagament de productivitat mensual ; s’ha
incrementat la dedicació i el percentatge setmanal del tècnic municipal.
En el capítol 2 de despeses de funcionament s’incrementa el acumulat per la
gestió i manteniment
En el capítol 3 no hi ha cap import per l'amortització dels préstec a llarg termini

A continuació es dona la paraula al portaveu del grup municipal socilista,
Rafael Gisbert.

Número : 2018-0009 Data : 07/01/2019

En les inversions s’han adequat a les necessitats de Favara estimen inversions
en infraestructura bàsica per possibles urgències i/o canvis, també es
contempla l’adquisició d’un edifici que es troba fora d’ordenació; l’aportació a
les obres del trinquet i per l’aportació municipal encara que estiga
subvencionada; l'adquisició d’un escenari per actes públics; adquisició de
mobiliari pel Casal jove amb jocs educatius; adquisició d’equips informàtics
motivat per l’increment de personal; l’adquisició d’una Tasser pel personal de
policia local i per últim la inversió en l’enllumenat públic segons projecte
elaborat. La regla de gasto ha sigut complida en el 2018 i en 2019 es tindrà un
pressupost ja normalitzat i equilibrat.

ACTA DEL PLE

En el capítol 4 no pateix pràcticament canvi.

En els gastos baixa la cotització a la seguretat social a 10.000 euros, baixa
manteniment vies urbanes, el manteniment ensenyança i cementeri, també
instal·lacions esportives, elèctriques, informàtica. Desapareix neteja de
contenidors. Incrementa locomoció, i control vertits, mancomunitat Ribera
Baixa, Transferència al consorci de l’ADL.
En quat a personal i de la productivitat s’ha passat al complement de destí i
considera que el capítol de personal es irregular perquè no s’ha convocat mesa
de negociació amb els sindicats i pensa que s’ha fet d’una manera arbitraria
sense analitzar cada lloc de treball. El complement de destí valora la carrera
professional a diferència del complement especific i per fer açò s¡ha de fer una
relació de llocs de treballs i no d’aquesta manera perquè serà qüestionat per
subdelegació de govern. Inclús hi ha una observació a l’informe de secretaria.
(dona lectura literal a part de l’informe de secretaria).
En el capítol de subvencions augment totes menys Amics de la música i
demana el criteri que es segueix per concretar aquesta quantia. En quant a
l’ADL i el 100% de jornada que es una transferència al Consorci considera que
s’ha de crear una plaça municipal d’ADL respectant els criteris de merit,
capacitat, igualtat i publicitat i no absorbir un treballador del Consorci.

Codi Validació: 3THZTH7H7GQKR52XG3FQCTPK9 | Verificació: http://favara.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 7

Comenta que el capítol d’ingressos les multes baixen a 100 euros, baixa la
participació de l’escoleta a 40.000 euros, la concessió administrativa preveu
17.000 euros.

En quant al augment de jornada de l’arquitecte tècnic si es creu que fa falta
una plaça de tècnic que es cree una plaça i que es presenten els interessats.

Alcaldia i respecte de l’increment d’aportació a la mancomunitat afirma que en plenari
de la Mancomunitat es va acordar l’increment de l’aportació dels ajuntaments.
Respecte de l'aportació al Consorci i per l’ADL si es trau una plaça el cost seria del
100% per a poble i arribaria a 40.000 euros i no 18.000 euros com ara i amb
transferència al consorci per part de l’ajuntament. El motiu de no traure la plaça es per
estalvia costos. Respecte de la Mancomunitat d’usuaris del Xúquer ara ja no tenim la
Comunitat de regants i es tenen unes despeses a compartir entre tots els pobles que
formen part de la Comunitat. Respecte de la productivitat del personal i del seu
absorbiment en el complement de destí no es una irregularitat estiguent prevista una
Relació de Llocs de Treballs (RPT) per ser efectiva al mes de març i amb la intenció de
regularitzar una productivitat heretada en els sous dels funcionaris.
Rafael Gisbert contesta que la productivitat en gran part hauria de passar al
complement específic i no al de destí, perquè l’específic analitza cada lloc de
treball amb les seues particularitats i açò es el que es fa en una RPT.
Argumenta que es veritat que la productivitat ha sigut heretada i ha estat
pagant-se de manera irregular, fixa i periòdica encara que no el permiteix la
llei. Tal i com està ara els treballadores guanyarien en un procés judicial segons
les sentències recaigudes.

Alcaldia confirma que la relació de llocs de treball se començà i està fent-se i respecte
del tècnic municipal i la seua dedicació incrementada ha sigut una proposta de l’equip
de govern que va ser pactada quant eren els dos grups municipals equips de govern.
Respecte de les polítiques socials no hi ha que oblidar que l’ajuntament no te la
responsabilitat de crear llocs de treballs per polítiques socials perquè per açò ja tenim
serveis socials. Es necessita una plaça de neteja pels caps de setmana per cobrir les
infraestructures municipals donat el creixement del poble i necessita sis persones en
infraestructures i s’ha demanat un conserge. Corregeix que la borsa de 20.000 euros
no son aquestos euros son 16.000 euros per la retenció de crèdit de la no disponibilitat.
La pujada del fem s’incrementa perquè el fem també es llaça els dissabtes i s’ha
contemplat la recollida de fem incloent la prestació de retirada del fem els dissabtes.
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Alcaldia comenta que respecte de les associacions de fora de Favara s’han
desenvolupat moltes activitats, jornades i actuacions al poble i prestant un servei a
tots els veïns i son associacions sense ànim de lucre i per aço no se li fa un contracte.

ACTA DEL PLE

Alcaldia contesta a la pregunta de la subvenció d’Amics de la música argumentant que
no existeix nou conveni signat per 2019 amb imports incrementats i s’han aplicat els
imports del conveni vigent i signar en 2017 i amb vigència de 4 anys. Això no lleva que
a la comissió avaluadora s’ha acordat que l'associació d’amics de la musica caldria
redactar de nou un conveni únic i nou que tinga els 15.100 euros més els 1.400 euros
que faria una quantia de 16.500 euros.

Número : 2018-0009 Data : 07/01/2019

En conclusió el pressupost presentat no millora la qualitat de vida de les veïns,
de les persones necessitades i no aplica polítiques de lluita de la taxa de paro
de Favara. En el pressupost 2018 segons estat d’execució no s’ha gasta els
20.000 euros de borsa d’oficial, es redueix el manteniment general del poble,
amb la pujada de subvencions i per entitats de fora de Favara que no haurien
d’estar a l’apartat de subvencions sinó que haurien de facturar el servei prestat
fora del capítol de subvencions. El capítol 1 de personal es irregular amb
augment del personal de l’escoleta encara que el porta la Conselleria
d’Educació. Conforme a l’exposat el vot del partit socialista serà en contra.

La eliminació de neteja de contenidors es deu a que en el nou contracte es contempla
la prestació de neteja de contenidors.
Rafael Gisbert comenta que ells estava en contra del contracte de neteja de
caps de setmana amb 12 hores de jornada i que entenc que es precarietat
laboral.

A continuació es dona la paraula al portaveu del grup municipal popular, Pedro
Juan Victoria i comenta:
En el capítol 1 de personal l’escola infantil passa de dos a tres educadores per
increment de xiquets o aula, l‘increment de l’arquitecte tècnic no creguem que
es una justificació per acords sinó per incrementes de tasques, ja que en el
informe de Secretaria es conclueix que d'implicació de vulneració de la llei
pressupostos generals del estat en el percentatge de la massa salarial.
S’observa un increment de la psicòloga i s’entenc que per increment d’hores, el
sou es baixa i es contempla el complement de destí. El detall de l’annexe de
personal es una fotografia de tot el personal que te l’ajuntament i desconeix si
l’ADL hauria d'aparéixer. Entenc que s’ha de fer la RPT i no arreglar-ho en els
pressupostos i fa referència al contingut del informe de secretaria, inclús
Diputació de València pot treballar en la RPT sense cost econòmic. S’observa
que quatre persones passen a cobrar menys que l’any passat.
En el capítol 2 en gastos manteniment de l’ajuntament no s'entén que siguent
mes gran el poble es redueix el capítol 2 que afecta a la qualitat de vida dels
veïns, encara que s’incrementa festes. Hi ha un tema de confiança i respecte
de l’acord de la no disponibilitat de crèdits es va acordar un import menor i
s’ha gastat 127.000 euros en festes, i s’ha governat per borses de vinculació i
per aquest motiu de falta de confiança no podem votar a favor.
En el capítol d’inversions s’ha pressupostat 10.000 per adquisició de la casa no
creu que aquesta quantia valga la casa.
En el capítol de subvencions dona a entendre que es l’alcalde/ssa el que
decideix quines subvencions es donen i a quines associacions i volgueren fer
unes bases públiques perquè es presentes les associacions interessades.

Alcaldia confirme que efectivament si hi ha un informe justificant la càrrega de
tasques, les hores i treballs que suporta el tècnic municipal. Respecte de la psicòloga
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Alcaldia comenta que la reducció a 90.000 euros es va fer encara que es tenia
contractades actuacions abans de l’acord de reducció; a més la casa de la cultura no
estava finalitzada i es va tindre que contractar serveis per no disposar de local, com la
presentació.

ACTA DEL PLE

Rafael Gisbert comenta que a l’estat d’execució s’observa que en la partida de
festes de 110.000 euros pressupostat passaren a 90.000 euros pel compliment
de la regla de gasto, i a l’estat s’hem gastat 125.000 euros agarrant de cultura,
manteniment i de moltes partides, es una quantia elevada.

Número : 2018-0009 Data : 07/01/2019

Alcaldia comenta que el concepte de precari depén del treballador i molt personal i la
borsa de divendres, dissabte i diumenge es un altra borsa de treball que esta
prestant-ho una personal estudiant. La baixa dels manteniments es deu a la petició del
Pla Edificant i que es preveu la baixada dels costos del manteniment d’edificis
educatius. L’increment de locomoció es deu a que es preveu la celebració d’eleccions
als mes de juny donat que actualment per alcaldia no s’estan passant totes les
locomocions.

es confirma que no s’han incrementat les hores dedicades i es compromet a comprovar
el motiu de l’increment respecte del pressupost 2018 donat que no es disposa de les
dades de l’exercici vigent i la plaça no ha tingut cap canvi. Respecte de l’ADL es
confirma que es personal del Consorci i no de l’ajuntament. Respecte de la RPT
confirma que s’ha pressupostat per l’exercici 2019 i es farà, ja s’ha parlat en l’empresa.
Respecte del sou de quatre persones es comprovarà i compararà amb l’any anterior
comprometent-se a revisar-ho.

A continuació es dona pas a la votació de la proposta incorporada a l’odre del
dia i que literalment es:
<<PROPOSTA D’ALCALDIA
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES EXECUCIÓ I PLANTILLA PERSONAL
EXERCICI 2019
Format el Pressupost General d'este Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic
2019, així com, les seues Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de
tots els llocs de treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora municipal, es
presenta al PLE la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Favara per a
l'exercici econòmic 2019, junt amb les seues Bases d'execució.
SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2019, les Bases d'Execució i
plantilla de personal aprovats, per un termini de quinze dies, per mitjà d'anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de València i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes
de presentació de reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius estos acords en el cas que no es presente cap
reclamació.>>
Es somes a votació i no s’aprova el pressupost municipal, la plantilla de
personal i les bases d’execució de l’exercici 2019 amb el vot a favor dels
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El regidor Juan Serra comenta que es disposaven d’informes tècnics amb la
taxació de la casa i se va informar a la propietària que l’import es el que
recollia el tècnic i la diferencia de criteri tècnic, secretaria i propietari va
provoca que es quedara parat.

ACTA DEL PLE

El regidor Pedro Juan Victoria contesta que per la compra de la casa no s’ha de
negociar sino que s’ha de pagar l’import que recull el informe del tècnic que fa
la valoració de l'immoble. Alcaldia comenta que amb la compra de la casa la
propietària anava a denunciar a l’ajuntament i estaven obligats a executar la
compravenda.

Número : 2018-0009 Data : 07/01/2019

Alcaldia comenta que no hi ha cap queixa per no prestar un servei al poble i no afecta
a la qualitat de vida, en cultura, benestar social, no s’ha passat del pressupost llevat
de festes. Respecte de l’adquisició de la segona casa fora d’ordenació ja es pagar una
casa de 70.000 euros amb els pressupostos de l’equip de govern i amb el romanent
esperem comprar la segona amb els 10.000 euros i el romanent.

quatre regidors del grup municipal de Compromís, el vot a en contra de tres
regidors del grup municipal Popular i de tres regidors del grup municipal
Socialista.

PUNT SEGON. PRECS I PREGUNTES.
L’alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:

o

Critica la retirada del desfibril·lador del cotxe de policia per
reubicar-lo al pavelló,i considera que es mes efectiu
tondre-li en el cotxe de policia per assistència a les
diferents actes. Alcaldia informa que es mes sensat estiga
ubicat en un centre públic com el pavelló que en un cotxe
de policia que no està visualitzat, a l’ambulatori hi ha dos
desfibril·ladors i invita que si es pot ubicar un altre
desfibril·lador que es propose.

o

Adverteix de que el cos de policia local no podrà fer ús de la
tasser encara que estiga pressupostat al pressupost 2019 i
demana que es revise la legislació per poder utilitzar-la.

o

Comenta que amb la modificació de contenidors al carrer
Ausiàs March, drets humans i comenta que al costat de les
cases del carrer de drets humans provocarà un foco de
basura i brutícia al costa de les cases i evitar acumular tant
de contenidor a uns carrers. Isabel Borràs comenta que la
zona serà arreglada a càrrec d’un IFS creant un entorn urbà
agradable i els contenidors van darrer de l'església. El
contenidor d'Ausiàs March que va comprar el particular
s’ha avisat que no pot tindre’l al carrer.

 El regidor Pedro Juan Victoria:
o
Pregunta si la zona de les Hortes ja s’ha finalitzat les obres i
que es va a fer a continuació. Isabel Borràs confirma la
finalització de les obres i es preveu la plantació del dia de
l'arbre de plantes autòctones a la mateixa zona i confirma
que no hi ha segona fase prevista ni projecte redactat.
o

Comenta que ja es tenen dos locals que compleixen
accessibilitat que son la Casa de la Cultura i el Casal Jove i
pregunta la tipificació de la llicència d’activitat del Casal
Jove. Isabel Borràs confirma que es la ”polivalent” falten la
mampara i l'accessibilitat al local i respecte del wc de la
Casa de la cultura se li ha donat la clau del wc de la Casa
de la cultura

o

Respecte del tema de l’aigua demana explicacions sobre el
nivell de nitrats donat que no ha sigut convocada la
comissió de seguiment de l’aigua. Isabel Borràs confirma
que en juliol es va convocar comissió de seguiment i
re-convocar de nou per impossibilitat del concessionari i a

Número : 2018-0009 Data : 07/01/2019

Comenta el prec respecte de l’himne de Favara que es faça un
altra manera de difusió, donat que a proposta d’Amics de
la musica es va demanar que forma l’himne oficial de
Favara i critica la manera de fer públic en els bans
d’alcaldia perquè entenc que desvirtua.
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o

ACTA DEL PLE

 El regidor Rafael Gisbert comenta:
o
Informa que s’han trobat dos gansos al parc Enric Valor i
demana ordenar la retirada dels animals per la seua
perillositat.

aquesta no es va acudir pel partit popular. La quantitat de
nitrats actuals son 35 i tindrem un trimestre de
funcionament de la mescla de l’aigua i per aquest motiu es
convocarà la comissió de seguiment a desembre.
Transcorreguts els tres mesos de funcionament podrem
valorar l’estudi i proposta de canvi de tarifes.

Vist i plau
L’Alcaldessa
Oro Azorín Canet

La Secretària Interventora
Lourdes Navarro Collado
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I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 21:02 hores del dia 26 de
novembre de 2018, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària estenc
esta acta.

ACTA DEL PLE

El regidor Juan Serra comenta l’existència de moltes reclamacions fetes per
part dels veïns amb motiu de la càrrega de trànsit dels camions
per les obres de l’autovia i proposa un desviament de la
circulació del camions evitant que els camions no entren per dins
del poble. Isabel Borràs comenta que se va procedir a la
reparació del camí deteriorat i els clots a més de que ja es va
comunicar a l’any 2015 al Ministeri de Foment per reparar els
camins deteriorats.

Número : 2018-0009 Data : 07/01/2019

La Secretària adverteix que es va convocar al mes de juny i per no disponibilitat del
concessionari es va re-convocar per juliol i la nova comissió de seguiment està
convocada per al 4 de desembre.

