
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE 
FAVARA PLE  DE  DATA 1 D’AGOST DE DOS MIL DÍHUIT

                       

Dia : 1 d’agost  de 2018
Hora 13:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Extraordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)

Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
Mª José Malonda Pérez (COMPROMIS)
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)

Secretària Interventora Lourdes Navarro Collado

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

Per Alcaldia recorda que no s’ha inclòs a l’ordre del dia el punt 
de  PRECS  I  PREGUNTES  encara  que  va  ser  acordat  pels  grups 
municipals i per tant es procedira a incloure com a punt. Es sotmés a 
votacio i s’aprova per unanimitat dels assistents d'inclusió del punt

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



PRIMER.  APROVACIÓ  DE  LA  DISSOLUCIÓ  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  I 
RETORNAMENT  DE  LES  COMPETÈNCIES  AL  PLENARI,  PEL  FOMENT  DE  LA 
LEGITIMA  PARTICIPACIÓ  DEMOCRÀTICA  DE  TOTS  I  CADASCUN  DELS 
REPRESENTANTS ELEGITS DEMOCRÀTICAMENT PELS VEÏNS.

SEGON.  APROVACIÓ  DE  L'ANUL·LACIÓ  DELS  ACORDS  ADOPTATS 
ANTERIORMENT SENSE CONSENS DE LA JUNTA DE GOVERN I DEBATUTS AL 
PLENARI.
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PRIMER PUNT.

APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I RETORNAMENT DE 
LES COMPETÈNCIES AL PLENARI, PEL FOMENT DE LA LEGÍTIMA PARTICIPACIÓ 
DEMOCRÀTICA  DE  TOTS  I  CADASCUN  DELS  REPRESENTANTS  ELEGITS 
DEMOCRÀTICAMENT PELS VEÏNS.

Per l’Alcaldessa, ORO AZORÍN dona la paraula al portaveu del Grup Municipal 
Popular, Pedro Juan Victoria perque expose el motiu del punt de l’ordre del dia 
justificat per l’entrada de registre del grup popular amb la petició del plenari.

El regidor Pedro Juan Victoria explica que al seu grup municipal sempre li ha 
agradat que els punts passen per el pleno, òrgan democràtic i perquè es el 
més transparent, perquè es graven les sessions, la gent del poble pot opinar i 
la junta de govern encara que es legal entén que en un municipi de menys de 
5.000 habitants no es necessària.

Presenten este punt perquè ara s’ha trencat el govern  i quant un govern no 
esta en majoria ha de buscar acords i ha de buscar-ho en el pleno. El partit 
popular per millor del poble i de tots si s’aprova pel consens dels presents 
sempre serà mes democràtic. La llei ens permet  demanar la celebració del 
plenari ja que som quatre regidors del partit popular.

 

Alcaldia pregunta si el grup popular vol llevar la junta de  govern per retornar 
les  competències  al  plenari,  encara  que  no  es  competència  del  plenària 
decidir l'adjudicació d’un contracte menor demanant tres pressupostos a tres 
empreses  a  l’oferta  més  econòmica.  Per  açò  servei  la  junta  de  govern  i 
qualsevol que es tracta en la junta es transparència pel poble i desprès es 
dona publicitat a la web municipal.

Pedro  Juan  Victoria  comenta  que  en  una  junta  de  govern  extraordinària  i 
urgent es va fixar com ordre del dia dos punts, uno per adquisició d’un termo i 
la secretaria adverteix que la contractació menor no es competència de la 
junta de govern  segons sessió organitzativa de la corporació.

Alcaldia comenta que la contractació menor es competència d’alcaldia però es 
porta a junta de govern i per Secretaria es fa l’advertiment  legal, però encara 
que es faça el contracte menor a l’empresa mes econòmica preferim que es 
compartisca en la junta de govern i que siga més transparent, a més s’alça 
acta de sessió de junta i es penja al portal de transparència i a la web. Les 
competències de la junta no es poden portar al plenari perquè son de la junta.

El regidor Juan Serra comenta que sense entrar a fondo en matèries, el que 
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diguem com a grup, que quant hi ha dos grups polítics a la junta del govern el 
criteri es mes just. Creguem que en este moment que a soles hi ha una força 
política a la junta es pot portar al plenari on estan la resta de forces polítiques.

Alcaldia comenta que no hi ha cap punt que corresponguera al plenari i que es 
va tractar en junta de govern local. Les competències de junta son diferents al 
dels plenari i a les d’alcaldia. El partit popular formareu per majoria absoluta 
la junta de govern encara que no la utilitzareu mai havent una força política a 
soles i a soles un criteri polític, que haguéreu pogut utilitzar-la.

Pedro Juan Victoria comenta que ara l’alcaldessa haurà de buscar els apoyos 
polítics. Els contractes menors s’han de penjar al portal de transparència, amb 
les empreses  presentades, imports, etc per tots els ajuntaments.

Alcaldia  comenta  que  això  es  un  atac  polític  i  no  es  per  tindre  ni  mes 
competència el plenari ni mes transparència.

La regidora Isabel Borràs comenta que cap de les competències de la junta de 
govern era del  plenari,  ara es governarà per alcaldia i  no en junta, siguen 
competència  d’alcaldia.  Un  acta  de  la  junta  de  govern  que  decideix  un 
reglament per un concurs de parxís no es portarà a junta si no que ho decidirà 
alcaldia mitjançant un decret d’alcaldia.

Pedro Juan Victoria està clar que es competència del ple la seua existència i ho 
decidira el plenari. 

Alcaldia comenta que el cobro de 400 euros per dos juntes mensuals no son a 
soles per assistir a juntes sinó que son 400 euros del seu treball pel poble. Es 
el que es pot traduir del seu sou pel treball. Que no es deixen dubtes que es 
il·legal cobrar per assistència a juntes

El regidor Juan Serra comenta que la gent ha de saber que no es fa açò perquè 
no cobreu, sinó que es busque la fórmula que siga i que es porte a plenari 

El portaveu del grup socialista, Rafael Gisbert comenta que no s’està parlant 
de sueldos i el qui treballa ha de cobrar i pel que respecta a la junta de govern 
moltes voltes ha hagut necessitat de comprar per un regidor i ell mateix ha fet 
la  compra  àgilment.  Hem  discutit  molt  i  s’ha  arribat  a  acords  i  a  tindre 
excessos verbals  per  ambes parts.  Respecte  al  tema de junta es sobre  la 
resolució  144/2015  en  la  que  alcaldia  delegava  en  la  junta  unes  funcions 
(...procedeix a llegir part del cos de la resolució anomenada...) i d’açò estem 
parlant i si es dissolguera la junta tot passaria al plenari. Sobre la dissolució de 
la junta reflexiona els tres anys de vigència de la junta de govern amb el detall 
de  vots  a  l’escrutini  de  les  eleccions  municipals  (populars  amb  quatre 
regidors,  compromís  amb quatre  regidores  i  socialistes  tres  regidors)  i  en 
aquestos  resultats  es  va  decidir  entregar  l’alcaldia  a  Compromís  donant 
compte de la reunió de l’agrupació que va mantindre el grup socialista i que 
va motivar l’entrega de l’alcaldia el dia de abans de celebració de la sessió 
constitutiva municipal. L'agrupació socialista recolzarà la proposta del partit 
popular en la dissolució de la junta de govern local i que les seues funcions 
que alcaldia delegava siguen presentades i debatudes en aquest plenari. No 
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obstant  el  grup socialista  per  qualsevol  proposta  que  defense  interessos  i 
benestar del poble de Favara serà votada a favor sense cap dubte.

Sobre el cobro per assistència a junta estan sobradament justificats perquè es 
dediquen moltes hores de familia a les tasques de junta, si volen cobrar es 
proposa que presenten una proposta al plenari i es vota i es debat ací. Hem 
tingut situacions que no es poden continuar i ens tindran per a lo bo.

Alcaldia comenta que de la lectura de competències de la junta i cap d’ella li  
s’han ficat temes d’elevada importància, cap tema d’urbanisme que segueren 
del plenari han passat per la junta. Jo encara no t’he insultat a tu i no hem 
renyit molt com es diu; ni han tres punts en que hem estat en desacord: la 
borsa de peó de serveis municipals que es va impugnar en companyia del 
partit  popular,  el  nom del  pavelló d’Emili  Lledó i  el  tema dels jubilats  i  la 
retirada de competències d'ocupació que tenia el portaveu del grup socialista 
després de que es donara publicitat al Facebook. 

Alcaldia proposa al presentes si volen que fer cada quinze dies una junta de 
govern amb quatre i representants de cada partit polític quant no acudiu a les 
juntes de seguiment de d'aigües.

Juan Serra comenta que es tan simple com que es un criteri polític i no un 
atac, un òrgan col·legiat com el ple es millor que la junta de govern. Tres més 
dos son cinc i ara ni han cinc i no ni han tres. 

Rafael Gisbert comenta que sempre s’ha estat reclamant la borsa d’empleo 
social en el que l’any passat es feren 99 contractes d’una setmana, i d’eixos 
66 foren dones. Durant les juntes es va demanar la retirada d’amonestacions 
a unes treballadores i no es va ficar a l’ordre del dia com a retirada, es va ficar 
donar compte. Respecte del recurs de reposició de la borsa de peons d’oficis 
múltiples.

La  Secretaria  demana la  paraula  i  adverteix  al  regidor  Rafael  Gisbert  que 
secretaria  no  accepta  res  i  que  es  alcaldia  la  que  decideix  acceptar,  per 
secretaria se informa legalment al respecte de qualsevol recurs.

Alcaldia finalitza que el trencament del pacte segons diu Rafael Gisbert de que 
la situació no es puga aguantar i verdaderament el que no es aguantable es 
que en una junta de govern se pille al portaveu del grup socialista la gravació 
de la sessió de junta de govern i que es diga que açò està penat per llei. Per 
alcaldia  se  va  oferir  ser  membre de la  junta  als  altres  regidores  del  grup 
socialista

Rafael  Gisbert  contesta  que  li  molesta  el  tractament  de  delinqüent  i  que 
s’hauria de denunciar com a bo polític. Totes les juntes es graven per fer l’acta 
de  manera  mes  fidedigna  i  en  eixe  dia  vaig  pregunta  a  la  secretaria  on 
estaven guardades les gravacions i vaig saber que no estaven guardades en 
seguretat al servidor. Reconeix que ell va gravar en el meu mòbil damunt de 
la taula i davant de tots tres minuts i no s’ha fet cap il·legalitat. I a la nota de 
premsa  que  es  va  publica  no  vaig  atacar  a  res  i  té  la  consciència  molt 
tranquil·la. Eixa importància que si li ha donat a la cosa no la té. 

L’Alcaldessa dona pas a la votació del punt de l’ordre del dia
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Sotmés a votació  la  proposta  d’alcaldia  es aprovada amb el vot a 

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

tres regidors del grup municipal Popular i amb el vot en contra de 

quatre regidors del Grup Municipal Compromís.

SEGON PUNT.

APROVACIÓ  DE  L'ANUL·LACIÓ  DELS  ACORDS  ADOPTATS  ANTERIORMENT 
SENSE CONSENS DE LA JUNTA DE GOVERN I DEBATUTS AL PLENARI.

Per Alcaldia es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular perquè 
manifeste  el  motiu  i  justificació  del  punt,  però  es  recorda  que  no  te 
coneixement de quins acords adoptats han de quedar sense consens.

El  regidor  Pedro Juan Victoria comenta i  proposa  la  retirada dels  punts  de 
l’ordre del dia perquè han de revisar totes les juntes de govern.

Es sotmés a votació i es retira el punt per unanimitat dels regidors 
presents.

TERCER PUNT.
PRECS I PREGUNTES

Pedro Juan Victoria comenta que va haver un incident en un soterrament al 
cementeri municipal i demana com a prec que s’inici l’expedient d’adquisició 
de màquina elevadora el mes aviat possible.

Alcaldia informa que va parlar en la filla del difunt i es va demanar disculpes i 
varen intercanviar la informació del succés i passa la paraula a la regidora 
Isabel Borràs.

La regidora Isabel Borràs que explica que serveis municipals li va demanar si 
es llogava la màquina i al provar-la abans del soterrament comprovaren que 
no  funcionava.  Es  cridà  a  l’empresa  i  varen  enviar  altra  màquina  per 
solucionar  el  tema.  Informa que al  PPOS2017 s’incloguia  l’adquisició  de  la 
màquina d’elevadora de fèretres i  afegeix que si  s’acudirà a les meses de 
contractació l’oposició estaria més informada.

El regidor Pedro Juan Victoria comenta que ells no han d’estar en informes 
tècnics d’adjudicació de contractacions i la regidora Isabel Borràs informa que 
les adjudicacions es fan amb el suport dels informes dels tècnics. 
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Rafael  Gisbert  comenta  que  estiguent  de  regidor  no  va  haver  manera  de 
trobar en lloguer una màquina d’elevació de fèretres.

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 14:13 hores  del dia 1 
d’agost de 2018, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretària 
estenc esta acta.

       Vist i plau
      L'Alcaldessa

         La  Secretària
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