Oro Azorín Canet ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 01/10/2018
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Alcalde-President:
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)

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

Sessió
Convocatòria

2 de juliol de 2018
20:00 hores
Casa Consistorial de Favara

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:

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 7
DE MAIG 2018.
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Dia :
Hora
Lloc

ACTA DEL PLE

Lourdes Navarro Collado ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 01/10/2018
HASH: 0556423e2282a704e0ac5029d01392d7

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE FAVARA PLE
DE DATA 2 DE JULIOL DE DOS MIL DIVUIT

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.
(RESOLUCIÓ Nº 224/2018 ADHESIÓ A DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU).
QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE
DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU.
CINQUÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ
D'AIGÜES SUBTERRÀNIES PER ABASTIMENT EN EL TERME MUNICIPAL
DE FAVARA(CASTERÀ 2) .
SISÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ EN RELACIÓ AL PLA EDIFICANT
SEGONS DECRET LLEI 5/2017 DE 20 D’OCTUBRE.

NOVÉ. MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA MESA PEL XÚQUER
EN DEFENSA DEL FUTUR DEL NOSTRE RIU I DE L’ALBUFERA.
DESÉ. DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES TRIMESTRALS DEL PERÍODE
MEDI DE PAGAMENT 2018.
ONZÈ. APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL MEMBRES QUE CONFORMARAN LA
JUNTA DE LA CONSULTA POPULAR DE L’HIMNE DE SALVADOR ESPAÑA I
LA PREGUNTA A REALITZAR.
DOTZÈ. DONAR COMPTE DE LES SESSIONS DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 30/05/2018 I 14/06/2018.

ACTA DEL PLE

VUITÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

SETÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LES FESTIVITATS LOCALS PER 2018.

TRETZÈ INFORMACIÓ D’ALCALDIA

QUINZÈ. PRECS I PREGUNTES.
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CATORZÈ. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4
DEL ROF.

PRIMER PUNT. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 7 DE
MAIG DE 2018.

A petició d’alcaldia se sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió de
data 7 de maig de 2018
Es sotmès a votació l’acta de la sessió plenària i es aprovada per
unanimitat dels regidors presents.

TERCER PUNT. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA
(RESOLUCIÓ Nº 224/2018 ADHESIÓ A DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU).
No havent cap observació al respecte de la resolució esmentada es ratificada
amb el vot a favor de tres regidors del Grup Municipal Socialista i quatre del
Grup Municipal Compromís i l’abstenció de tres regidors del Grup Municipal
Popular, la resolució relativa a l’adhesió a la declaració d’oci educatiu prèvia
explicació del motiu i la finalitat de l'adhesió i del contingut de la mateixa.

ACTA DEL PLE

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 observació es dona pas al següent punt de l’ordre del
dia.

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

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

Per Alcaldia s’explica que el contingut i finalitat d’estar adherits a la
Declaració d’oci educatiu i les avantatges de la esmentada adhesió per poder
gaudir de futures imports de subvencions.
La proposta literal d'adhesió és:
<<Propuesta de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo “Nos reunimos
con otros valores» Atendiendo a las propuestas realizadas en esta Declaración
de ocio educativo y teniendo en cuenta que las administraciones locales son
un elemento clave para fomentar que los espacios municipales y las
actividades que en ellos se desarrollan dirigidas a la infancia, adolescencia y
la juventud puedan garantizar la Per tots aquests motius, l’Ajuntament de
FAVARA proposa l’adopció del següent:
ACORD
3
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QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE
DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU.

Primer. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Declaració d’oci educatiu
«Ens reunim amb altres valors» per donar suport a les activitats d’oci
educatiu adreçades a la infància, l’adolescència i la joventut

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

El regidor Pedro Juan pregunta sobre la continuïtat en el pagament dels
0.02 cèntims de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la regidora Isabel
Borràs ho confirma. Informa que s’ha de posar en marxa la planta amb filtres
de carbono i paral·lelament s’ha de tramitar la legalització del pou
Sotmès a votació la precedent
proposta d’alcaldia, és
aprovada per unanimitat dels regidors assistentes a la
sessió plenària, cursar la sol·licitud a la Confederació
Hidrogràfica
del
Xúquer,
Ministeri
d’agricultura,
alimentació i medi ambient, amb el volum mateix que va
ser concedit per l’Etap i per 449.290 metres cúbics a l’any,
segons Projecte de concessió d'aigües subterrànies per
abastiment en el terme municipal de Favara (València) i per
al pou Casterà 2

SISÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ AL PLA EDIFICANT SEGONS DECRET

4

Codi Validació: 5QMGFY7TMRKHRGP44HS3NY4JJ | Verificació: http://favara.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 14

La regidora Isabel Borràs explica que s’està acabant les obres del Pou
per poder donar curs a la barreja d'aigua i aconseguir abaratir el preu de
l’aigua. El pou CASTERÀ 2 en l’actualitat no disposa d’autorització de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer per poder extraure l’aigua i legalitzar-la
amb un volum de metres cúbics, de 449.000 metres cúbics. La regidora
informa que s’ha realitzat un estudi de consum i al 2017 hem consumit
100.000 metres cúbics menys de consum d’aigua degut a la realització de
tasques de manteniment a la xarxa d’aigua. La petició de volum d’aigua a
cursar a la Confederació seria la mateixa que tenim a la Comunitat d’Usuaris
del Xúquer de 449.000 metres cúbics anuals. Aquest seria el 100% del volum
de la potabilitzadora i comenta que al 2018 i durant el primer trimestre hem
seguit baixant el consum i o volum d’aigua.

ACTA DEL PLE

L’alcaldessa dona la paraula a la regidora Isabel Borràs per donar el
detall de la sol·licitud relacionada al punt de l’ordre del dia relatiu a la
legalització de concessió d'aigües subterrànies del POU CASTERÀ 2.

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

CINQUÉ. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES PER ABASTIMENT EN EL TERME MUNICIPAL DE
FAVARA (CASTERÀ 2)

LLEI 5/2017 DE 20 D’OCTUBRE.

L’alcaldessa dona la paraula a la regidora Isabel Borràs per donar el detall
de la sol·licitud relacionada al punt de l’ordre del dia i relatiu a la delegació de
competències de la conselleria d’educació i del Pla Edificant.

-

Reforma de l’edifici de Direcció per una manca d’espai per mantindre
reunions amb l'ampliació dels metres

-

Reforma dels aseos i aules

-

Pavimentació dels patis que estan actualment de grava.

-

Accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques adaptades.

-

Millora de l’instal.lacio de calefacció del centre per incompliment de
pautes d'eficiència energètica, incloent la substitució de finestres
d’alumini amb doble acristalament

-

Passarel·la coberta de l’edific de direcció al menjador.

Totes aquestes actuacions ascendien a l’import de 425.687,80 euros a mes el
honoraris de direcció d’obra i redacció del projecte 455.000.- euros finançats
als cent per cent per la Conselleria d’Educació, i l’ajuntament hauria de fer-se
càrrec de la redacció del projecte i licitació de l’obra.
La Secretaria explica al regidor Pedro Juan Victoria que no tenim coneixement
dels termes de la delegació de competències per part de la Conselleria i que
en aquest punt de l’odre del dia hauria d’acordar-se no l'acceptació de
delegació de competències, perquè encara no disposem d’ella i hauríem
d’espera a la proposta de Conveni que trasllade la Conselleria a la corporació
municipal. Ara se cursaria la sol·licitud formal
de “delegació de
competències” a l’organisme pertinent
La Secretaria per resoldre les dubtes legals que manifesten els regidors del
Grup Municipal Popular procedeix a llegir literalment l’article 8 del Decret
5/2017: “Article 8. Autorització de les actuacions proposades Rebuda la
sol·licitud, la conselleria amb competències en matèria d’educació
comprovarà la procedència de l’actuació sol·licitada, atenent tant la
planificació d’infraestructures educatives com el que disposa el present decret
llei. En la resolució de delegació, o si escau en el conveni que se subscriga, es
fixaran els termes i condicions de desplegament d’aquesta. En aquells
supòsits en què la delegació s’instrumente mitjançant resolució, l’eficàcia
d’aquesta quedarà demorada fins al moment en què l’administració local
sol·licitant comunique a la conselleria competent en matèria d’educació
l’acceptació, subscrita per l’òrgan competent, de la delegació. “ i aclara que el
tràmit a fer i que es presenta a proposta d’acord plenari es la “petició de
5
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Reparació de goteres de cuina i menjador 34000
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-

ACTA DEL PLE

La regidora Isabel Borràs explica el contingut del Pla Edificant en el sentit
de millorar actuacions i reformes a cometre en el centre educatiu prèvia
redacció i elaboració d’una memòria amb la llista d’actuacions detallades i
consensuat amb el Consell Escolar municipal. La conselleria d'Educació va
validar un detall d’actuacions i amb el suport de la memòria elaborada pel
tècnic municipal amb el següent detall d’actuacions:

delegació de competències”
El regidor Juan Serra manifesta que la seua intenció de vot serà
l’abstenció a l’espera de disposar del detall de delegació de competències i
que pel partit popular no haurà problema de votar a favor una vegada es
dispose dels tremes de la delegació de competències.

L’Alcaldessa informa al assistents de la proposta de declarar com a festius
locals per l’any 2019, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel seu caràcter
tradicional els dies del 20 de març i 14 d’agost de 2019 i es proposat pel
regidor de festes Jose Francisco Vicedo

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

ACTA DEL PLE

SETÉ. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LES FESTIVITATS LOCALS PER 2019.

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

Es sotmès a votació i es aprovada per majoria absoluta amb el vot a
favor de quatre dels regidors del Grup municipal Compromís i tres
regidors del Grup Municipal socialista i l’abstenció de tres regidors
del grup municipal popular, aprovació de la sol·licitud de la delegació
de competències
a la Conselleria d'Educació en relació al Pla
Edificant.

Alcaldia comenta l’arribada de factures del diferents proveïdors de serveis
prestats però corresponents a l’exercici pressupostari de 2017 i s’inclou la
proposta d’alcaldia literal següent:
<<PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
Finalizada la contabilidad municipal del ejercicio 2017 se ha constatado la
existencia de gastos de ejercicios anteriores, no aplicados, en su día a
partidas presupuestarias. Dichos gastos corresponden al siguiente detalle de
facturas:

TERCERO:

JOSE CARMELO MARTÍNEZ VILA

Concepto

Mercat Tradicional Valencia

Datos registro entrada

RE1051 24/04/2018
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VUITÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

Galp Energia España SA

Concepto

Suministro de Gasoleo y Gasolina

Datos registro entrada

RE 2018/334 08/05/2018

IMPORTE/FACTURA

181,94.- euros

TERCERO:

Axon Serveis Integrals SL

Concepto

Trabajos
informáticos
febrero-octubre 2017

Datos registro entrada
IMPORTE/FACTURA

diversos

RE1127 27/04/2018
205,97.- euros

Considerando que, en virtud del principio de especialidad temporal,
previsto en el art. 176.1 del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sólo
pueden imputarse a los créditos del estado de gastos de cada ejercicio las
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio
ejercicio presupuestario, debiendo aplicarse los gastos realizados en ejercicios
anteriores mediante el procedimiento denominado “reconocimiento
extrajudicial de créditos”, previsto en el art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de
abril, reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la
Corporación.
Visto el informe emitido al efecto por la Intervención Municipal, esta
Alcaldía propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente
Acuerdo:
PRIMERO.Aprobación del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores, por un importe total de
2.507,91.-, cuya relación figura en el expediente, con descripción de importe,
partida presupuestaria y concepto.
SEGUNDO.Dar
traslado
del
presente
acuerdo
a
Secretaría-Intervención para que se realicen las operaciones contables de
reconocimiento de la obligación.>>
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TERCERO:

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

2.120.- euros

ACTA DEL PLE

IMPORTE/FACTURA

No havent cap assumpte d’urgència es dona pas al següent punt de l’odre del
dia.
Es sotmès a votació i es aprovada per unanimitat dels regidors
presents.

Isabel Borràs Pastor en nom del grup municipal Compromís per Favara
presenta la següent moció per a la seua consideració, debat i aprovació, si
escau, en el pròxim Ple Municipal:
La Mesa pel Xúquer composada per entitats ecologistes, regants,
ajuntaments, sindicats, partits polítics, organitzacions agràries i societat civil,
reunida a Alzira el 28 d’abril de 2018 vol transmetre a la societat la següent
declaració:
El Xúquer és el riu més important de la vessant mediterrània de la península
ibèrica, després de l’Ebre, i el més cabalós del País Valencià. Al llarg dels
segles ha configurat el paisatge de les terres valencianes per les que discorre
amb els seus afluents, sent determinant per a la identitat de comarques com
La Ribera o l’existència d’espais emblemàtics com l’Albufera.
Malauradament, però, el Xúquer és hui un riu sobreexplotat, al que no li sobra
aigua, amb uns cabals ambientals insuficients -tant per al propi riu, com per a
l’Albufera a la que alimenta. Un riu, sotmès a episodis recurrents de sequera
–com l’actual- que limiten la disponibilitat d’aigua per als usos humans En les
últimes dècades li han despullat d’una gran part del seu cabal amb abusives
extraccions insostenibles, mentre s’ha contaminat amb pesticides prohibits i
amb nitrats fins posar en risc l'abastiment d’aigua potable. El canvi climàtic,
que ja ha provocat una important reducció de les precipitacions en la seua
conca, agreuja el deteriorament del riu i els aqüífers.
Malgrat aquesta situació el lobby de l’aigua d’Alacant continua exigint, una i
altra vegada, l’aigua del Xúquer, com si el nostre riu fora l’Amazones i li
sobrara aigua per a repartir al Vinalopó, al Segura o al Guadiana. Si la situació
d’aquests rius és mala, la del Xúquer i els sues afluents, ho és igualment,
compartint els problemes de sequera, reducció de cabals i dificultats pel rec.
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<<MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA MESA PEL XÚQUER EN
DEFENSA DEL FUTUR DEL NOSTRE RIU I DE L’ALBUFERA

ACTA DEL PLE

Alcaldia li dona la paraula a la regidora Isabel Borràs que explica el motiu i
contingut de la moció proposada com acord plenària amb la següent
literalitat:

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

NOVÉ. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA MESA PEL XÚQUER
EN DEFENSA DEL FUTUR DEL NOSTRE RIU I DE L’ALBUFERA.

Ara, aquest grup de pressió, torna a demanar un nou transvasament del
Xúquer des d’Antella o des de Cortes de Pallàs, malgrat que ja s’ha demostrat,
que l’únic punt on es poden transferir recursos sense afectar greument als
cabals ambientals per a mantindre els ecosistemes aquàtics del Xúquer i
l’Albufera, i per garantir els diferents usos com l'abastiment humà de les
poblacions de la ribera o el rec, és al final del riu. Però sembla que aquest
lobby no mira més que pel seu interès i no els importa exhaurir no sols la seua
conca, sinó també les veïnes.

Davant aquesta situació la Mesa pel Xúquer reitera que al Xúquer no li sobra
aigua i acorda:

-

Oposar-se de manera frontal a qualsevol transferència d’aigües del
Xúquer a altres conques des d’Alarcón o des de qualsevol altre punt que no
siga a la Marquesa, prop de la desembocadura.

-

Exigir la recuperació integral del Xúquer i de l’Albufera així com dels
aqüífers i sistemes aquàtics associats. Demanant que finalitze la
sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que priva al riu d’una gran
part del seu cabal base. Recuperant el llit del riu amb el seu eixamplament i la
plantació de vegetació de ribera.

ACTA DEL PLE

No satisfets amb tot això també estan demanant 30 hm3 més del Xúquer des
d’Alarcón, deixant-nos sense aquest recurs aigües avall d’aquest
transvasament.

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

A més, la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, està, a punt de firmar un
conveni amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, -al marge
de les normes d’explotació del Xúquer, en procés d’elaboració- mitjançant el
qual, es garantiria el transvasament fixe de 20 hm3 anuals, durant els
pròxims 5 anys. Independentment de l’estat del riu i de l’existència o no de
sobrants, el que vulneraria les condicions imposades per la Unió Europea per
al finançament del transvasament.

Millorar la qualitat de les aigües del Xúquer, posant en marxa mesures
per reduir radicalment l’ús de plaguicides que s’han trobat en el Xúquer,
segons l’informe d’Ecologistes en Acció.

-

Exigir l’abastiment d’aigua de la millor qualitat als pobles de la Ribera
del Xúquer, posant en marxa mesures per a la recuperació dels aqüífers
contaminats i establint de manera immediata perímetres de protecció de les
captacions.

-

Demanar una revisió a l’alça del cabals ambientals del Xúquer i de
l’Albufera, de manera que els estalvis produïts, es destinen de manera
preferent a millorar aquests cabals. També els de l’estuari, al que s’ha deixat
pràcticament sense cabal ambiental els últims 4 km de riu.

-

No acceptar que es vulneren les condicions fixades per al
transvasament al Vinalopó, des de la Marquesa, o siga, es podran transferir
aigua de sobrants, una vegada garantits els cabals ecològics i respectats els
diferents usos de la conca. En cas contrari es denunciarà a la Unió Europea
aquest incompliment.
9
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-

-

Traslladar a la ciutadania aquestes conclusions, informant de la
situació real del riu i de la necessitat de prendre consciència de que el seu
futur sols serà possible amb l’actuació dels distints sectors de la societat.
Per tot l'exposat, l’Ajuntament de Favara acorda:

PRIMER: Aprovar les mesures anteriors per preservar el nostre riu Xúquer.

Juan Serra hauria d’haver diferenciar que el tema del pesticida a lo millor be
pel tema agrícola i per una sobrecàrrega de pesticides, però hi ha que actuar
sobre el mosquit.
Es sotmès a votació i es aprovada per majoria absoluta dels regidors
presents amb el vot a favor de quatre dels regidors del Grup
Municipal Compromís i tres regidors del Grup Municipal Socialista i
l’abstenció de tres del regidors del Grup Municipal Popular.

DESÉ. DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES TRIMESTRALS DEL PERÍODE
MIG DE PAGAMENT 2018.

ACTA DEL PLE

L’alcaldessa ofereix la paraula al portaveu del Grup municipal popular i Pedro
Juan Victoria afegeix que li haguera agradat que s’afegira el tractament en
plaguicides sobre els mosquits del riu que afecten a les persones. A voltes
aquestes mocions son molt polítiques i respecte d’aquestes mocions haurien
de pronunciar-se els tècnics i per aquest motiu el nostre grup s’abstindrà.

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

SEGON: Fer arribar aquest acord a la Generalitat Valenciana, al Ministeri
d’Agricultura, Medi Ambient i Alimentació, així com als ajuntaments de la
Ribera del Xúquer. >>

ONZE. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DELS MEMBRES QUE CONFORMARAN
LA JUNTA DE LA CONSULTA POPULAR DE L’HIMNE DE SALVADOR
ESPAÑA I LA PREGUNTA A REALITZAR
Alcaldia informa sobre l’entrada de registre municipal de petició de l’himne de
Salvador España i es tractaria de portar a terme aquesta consulta popular
amb la necessitat de conformar una junta. Una junta composada per un
membre per cada grup municipal polític.
Confirma que s’ha confirmat per cada associació la seua participació en la
junta tal i com Senglars, Boixeres, Tyrius, Xaranga, Vicent Jarque com a
persona que coneix aquestos temes, la Jutgessa de Pau, una administrativa de
l’Ajuntament i el Tècnic de Comunicació perquè tinga de primera ma les
actuacions i tríptics, a mes la persona que designe cada grup polític i afegir a
la viuda de Salvador España per que siga testic de com es desenvolupa el
procés.
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Alcaldia comenta deixar damunt de la taula aquest punt donat que no es
compta amb aquestes dades del segon trimestre a data de hui es tractarà a la
següent sessió plenària que es convoqui.

El procès començaria al mes de setembre una vegada ha sigut aprovada
l’ordenança municipal.
Rafael Gisbert comenta que l'any passat es va presentar per registre
d’entrada l’himne de Salvador España, que va entregar a la junta altruista
ment i acordarem que el presentarien. L’himne de Favara es un exponent
propi, un himne molt agradable amb necessitat d’algunes matisacions. Les
gravacions fetes per Amics de la música esta a l’abast. M’agradaria que
haguera un membre de la junta d’Amics de la música de Favara en la junta de
la Consulta popular.
Alcaldia dona la possibilitat de incloure a alguna persona mes per estar
present a la junta i no es fa cap proposta nova.

Alcaldia comenta que les juntes es varen desenvolupar i provocar la
reorganització del membres de la junta de govern local i per açò varen canviar
els tinents alcaldes, siguent tinent alcalde primer Isabel Borràs, segon tinent
alcalde Jose Francisco Vicedo i tercer tinent alcalde Maria José Malonda els
nous tinents alcalde.
TRETZÉ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA
Es dona la paraula Jose Francisco Vicedo qui convida a tota la corporació
municipal per participar en els actes festius locals.
Es dona la paraula a Isabel Borràs que comenta:
Que resultava inviable enderrocar un edifici existent amb motiu de les
actuacions de Millora dels edificis educatius Ceip Fèlix Olmos.
Aquesta setmana s'inicien les obres de la zona d’espais degradats
concretament les Hortes finançades parcialment per la Diputació de València
Esta adjudicat el IFS 2017 que compren l'accés al recinte educatiu
unint-ho i millorar i anivellar la zona del Bar de la casa de la cultura
Les obres de la Casa del Cultura continuen executant-se encara que un
poc lenta.
Les obres del cementeri esta a punt d'adjudicació i les obres
començaran després de l’estiu aproximadament.
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DOTZE. DONAR COMPTE DE LES SESSIONS DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 30/05/2018 I 14/06/2018
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Es sotmès a votació si s’aprova per unanimitat dels regidors presents
amb la ratificació de l’inici de procés de consulta popular i
nomenament dels membres de la junta a proposta dels grup polítics
municipals.

ACTA DEL PLE

La pregunta proposada es deixa pendent de la seua validació i aprovació pels
membres que composaran la junta de la consulta popular.

Alcaldia comenta que s’han fet els tràmits de baremació per l’ADL i que s’ha
demanat concretament els perfils de Grau en dret, Grau en econòmiques i un
Grau en comunicació per continuar la tasca que estava fen l’anterior; A mes
ens han concedit quatre peons per camins, i quatre per caminis i tres pe
séquies. En formació ha sigut un exit el curs de lectura i en setembre s’inicia
un curs agrícola.
Alcaldia comenta que superat el període estival es preveu celebrar plenari el
tercer o quart dilluns de setembre l’ordinari de ple si no hi ha cap
inconvenient.
CATORZE. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL
ROF



El regidor Pedro Juan Victoria comenta el prec de que a l’aula de la
guarderia s’han quedat xiquets sense poder entrar i proposa que al
balcó de l’ajuntament es podria ficar una pancarta dels pares
redactada per ells per queixar-se a la Conselleria amb el suport del
partit popular, perquè Conselleria vega que des de l’ajuntament de
Favara se esta donant suport a aquestes famílies.
Alcaldia comenta que es va concedir l’aula pilot l’any passat però
enguany hi han 23 xiquets matriculats per l’aula pilot. El primer que es
va fer a setembre de 2017 al comprovar els xiquets censats es va
canviar la petició d’aules a setembre del 2017.
Quant ens donarem la resolució de l’aula pilot es varen ficar en
contacte en Direcció territorial, Subdirecció Territorial e Inspecció i ens
argumentaren que s’ha de deixar que l’any següent hi hagen prou
vacants per oferir a 23 xiquets a soles podem oferir 2 places fins a 25
places. Es va enviar carta a la premsa per comunicar i es comunicà al
Conseller Vicent Marçà.
L’aula pilot te una ràtio de 18 xiquets però Conselleria no diu que els 5
es queden fora van a estar en altra aula en mes xiquets i la Conselleria
va a subvencionar sense pagar res les famílies, sense agravi
comparatiu econòmic ni de retard educatiu. Que es queden fora i no
ens agrade no significa que haja de pagar el cost, perque aquest cost
l'assumeix la Conselleria.



Respecte del tema del balcó, Alcaldia considera que es un despropòsit
però que si es decideix per plenari endavant.



Rafael Gisbert confirma que es farà força i que no ve mal fer una
pancarta per recolzar als pares després de contestar al recurs que s’ha
fet.
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L’Alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:

ACTA DEL PLE

QUINZÉ. PRECS I PREGUNTES

Número : 2018-0006 Data : 01/10/2018

Cap assumpte d'urgència es passat al punt següent.

▪

El regidor Juan Serra comenta que no es pot continuar sense adoptar
mesures o inclús prohibir l'accés a persones conflictives.

▪

El regidor Pedro Juan pregunta si aquest any no tenim programa
d’EMPUJU i perquè no s’han demanat per Favara. Alcaldia comenta que
no s’ha demanant per l’import de l’aportació econòmica que suposava
pel pressupost municipal i justificat per la declaració de indisponibilitat
de crèdits per incompliment de la regla de gasto. El que si s’ha
demanat son tres persones dintre del programa EMCUJU.

▪

Pedro Juan Victoria pregunta si per l’obra del trinquet si hem d’aportar
un import econòmic també anem a renunciar.

▪

Rafael Gisbert en relació al tema EMCUJU: personal qualificat i EMPUJU:
personal qualificat i no qualificat, i al carrer també hi han necessitats
de persones i si hagueren demanat grup de cotització 10 l’aportació
seria mínima, i els carrers estan quedant-se buit. No soles fa falta
personal per l’ajuntament. Haguera agradat que haguera hagut un
informe que avalara la aportació econòmica que suposava, i deurien
d’haver contractat i demanar. Riola i Favara no l’han demanat i no vol
acusar a ningú però hi ha una casuística.

Alcaldia confirmar de nou l’aportació econòmica que suposava la sol.licitud
d’aquest programa subvencionat, i en el pla de restricció que tenim alcaldia es
la responsable màxima de la retenció de crèdits aplicada, i a més tenim 23
peons en Favara a dia de hui, per séquies, camins, monitors, agraris...No
anem a passar-nos del pressupost municipal o insinuar que la tècnic ha fet un
fallo seguint la mateixa per Riola i Favara li pareix una falta de respecte i més
d’una persona que està al govern. I no hi ha informe perquè en les reunions en
la ADL i en la Interventora es valora no disposar d’uns diners que no hi ha. La
tècnic s’ha desviscut i ha fet una bona feina per Favara.

▪

Pedro Juan Victoria comenta que la justificació de que entren 22
persones ve del nombre de parats.

▪

Pedro Juan Victoria pregunta a que es degut la pujada de la taxa de la
basura i la regidora Isabel Borràs explica que es deu a que es deixa de
reciclar i augmenta el cost de la retirada de la basura a mes de la culpa
dels gestors polítics que no fem campanyes i concienciació mes el
retràs en la decisió del lloc del abocador. Per l’any que be es preveu
que torne a baixar la taxa de basura.
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Per Pedro Juan Victoria demana explicacions sobre si s’han pres
mesures per les incidències al recinte de la piscina municipal. Alcaldia
comenta les actuacions i avisos al cos de la Guardia Civil per garantir
l’odre i que si continuen aquestes situacions es vetarà l'accés a
personal que no respecte les normes de comportament.
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▪

ACTA DEL PLE

S’acorda que una vegada es conteste al recurs es donarà
eixida a penjar la pancarta al balcó de l’ajuntament
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L'Alcaldessa
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ACTA DEL PLE

I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 21:20 hores del dia 2 de
juliol de 2018, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària
estenc esta acta.

Vist i plau

La Secretària

