
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE 
FAVARA PLE  DE  DATA 14  DE SETEMBRE DE DOS MIL DIVUIT

                       

Dia : 14 de setembre  de 2018
Hora 14:00 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)
María José Malonda Pérez (COMPROMÍS)

Secretària  Interventora Lourdes Navarro Collado

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

Per  l'Alcaldia  es  comenta   la  no  assistència  dels  regidors  del  grup 
municipal Socialista i del Grup municipal Popular 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, SI S’ESCAU DE LA DEDICACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES 
DE LA CORPORACIÓ, RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES. 

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL  COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017.

TERCER.  PRECS I PREGUNTES.



PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA DEDICACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES 
DE LA CORPORACIÓ, RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES. 

Per Alcaldia s’explica el motiu del punt de l’ordre del dia de la sessió explicant 
que es conseqüència de l’acord adoptat en sessió plenària de data 1 d’agost 
de 2018 en relació a la dissolució de l’òrgan col·legiat de la junta de govern 
local a petició del Grup municipal popular.

A continuació es dona pas a la lectura literal de la proposta d’alcaldia per la 
Secretaria: 

<< PROPOSTA D’ALCALDIA

MODIFICACIÓ DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS D’ÒRGANS DE 
GOVERN

Vist  que,  amb  data  6  de  setembre  de  2018,  per  Provisió  
d'Alcaldia,  es  va  iniciar  de  l'expedient  de  Modificació  de  las  
Retribucions dels Membres  de la Corporació.

Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació  
aplicable i el procediment a seguir i Considerant que l'Alcaldia va  
elaborar una memòria-proposada sobre aquest tema.

Vist que es va emetre informe per Intervenció sobre l'existència  
de  consignació  suficient  i  adequada  en el  Pressupost  municipal  
vigent per a atendre a les retribucions dels càrrecs proposats.

Vist  l'Informe  de  Secretaria  es  presenta  al  Ple  la  següent  
proposta 

d'acord

PRIMER.  Determinar  que  els  càrrecs  que  desenvolupen 
responsabilitats  que  així  ho  requerisquen  realitzen  les  seues  
funcions en règim de dedicació  parcial per la necessitat de tindre  
una presència efectiva i mínima en l’Ajuntament d’un 20% de la  
jornada laboral amb una dedicació de 8 hores setmanals.

SEGON. Establir  a  favor  dels  membres  de  la  Corporació  que  
exercisquen els  seus càrrecs  en règim de dedicació parcial,  les  
retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en  
dotze pagues,  corresponents a les diferents mensualitats de l'any  
i  incloses  la  part  proporcional  de  les  pagues  extres  de  juny  i  
desembre i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat  
Social,  havent d'assumir aquesta Corporació el pagament de les  
quotes empresarials que corresponga.
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—  El  càrrec  de  ALCALDESSA,  Oro  Azorín  Canet,   percebrà  una  
retribució mensual bruta de 437,50€.

—  El  càrrec  de  1ER  Tinent  Alcalde,ISABEL  BORRAS  PASTOR,  
percebrà una retribució mensual bruta de 437,50€. 

—  El  càrrec  de  2ON  Tinent  Alcalde,JOSE  FRANCISCO  VICEDO 
MOLINA, percebrà una retribució mensual bruta de 437,50€.

— El càrrec de 3ER Tinent Alcalde, MARIA JOSE MALONDA PÉREZ,  
percebrà una retribució mensual bruta de 437,50€. 

 

TERCER.  Publicar  de  forma  íntegra  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  
Província l'Acord del Ple, a l'efecte del seu general coneixement.

 QUART. Notificar dit Acord als interessats i al Servei de personal i  
intervenció perquè en prengui coneixement i efectes».

Sotmès a votació la precedent proposta d’alcaldia, esta és aprovada 
per unanimitat dels regidors presents del Grup Compromís.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL  COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017.

Per part d’alcaldia es dona la paraula a la Secretaria que dona lectura literal 
de la proposta d’alcaldia per la Secretaria: 

«Vist el Compte General de l'exercici 2017, juntament amb tota la  
seua documentació annexa a aquesta, segons la legislació vigent.

Vist que el Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir  
a  la  formació  del  Compte  General  d'aquesta  Corporació  
corresponent a l'exercici  econòmic 2017, juntament amb tota la  
seua documentació annexa al mateix.

Finalitzats  aquests  treballs  i  obtinguda  la  documentació  
corresponent,  la  Intervenció  municipal  va procedir  a emetre  els  
corresponents  informes  en  relació  a  l'aprovació  del  Compte  
General.

Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes  
de l'Ajuntament en sessió celebrada en data 27 de juny de 2018 va  
emetre  el  corresponent  informe preceptiu  en relació  al  Compte  
General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2017.
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Vist que mitjançant anunci publicat en  el Butlletí Oficial  
de la Província de València nº 134, de data 12 de juliol de 2018 el  
Compte  General  va  ser  objecte  d'exposició  al  públic  durant  el  
termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats  
van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.

Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació  
lliurada per Secretaria - Interventora de la Corporació, durant el  
termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i vuit més, no s'han  
presentat cap al·legació 

Vist  l'informe  de  la  Comissió  Especial  de  Comptes,  i  de  
conformitat  amb el  que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el  
Ple, adopta per unanimitat dels regidores presents el següent 

ACORD

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2017, comprès  
pel Compte General del propi Ajuntament.

SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota  
la documentació que la integra a la fiscalització del  Tribunal  de  
Comptes (i òrgan autonòmic), tal com s'estableix en l'article 212.3  
del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  
aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5 de  març,  i,  en  
compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,  
d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  i  altra  
normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública».

Sotmès a votació la precedent proposta d’alcaldia, esta és aprovada 
per unanimitat dels regidors presents del Grup Compromís.

TERCER.  PRECS I PREGUNTES.

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

No  havent  cap  prec  i  pregunta  es  dona  per  finalitzada  la  sessió  plenària 
extraordinària.
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I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 14:25 hores del dia 14 de 
setembre  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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