
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT  PLE  DE  DATA 1 DE 

FEBRER DE DOS MIL SETZE 
 

                        
Dia : 1  de febrer del 2016             
Hora 19:00 hores 
Lloc Casa Consistorial de Favara 

  
Sessió Ordinària 

Convocatòria Primera  
  
 Assistents 

Alcaldessa-Presidenta: Oro Azorín Canet (COMPROMÍS) 
Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS) 

 José Fco Vicedo Molina (COMPROMÍS) 
 Emili Lledó Figueres (COMPROMÍS) 
 Rafael Gisbert Aragó (P.S.O.E.) 
 Mª Isabel Morató Aragó (P.S.O.E.) 
 Juan José Milvaques Galán (P.S.O.E.) 
 Pedro Juan Victoria Miñana  (P.P.) 
 Juan Bautista Serra Galán (P.P.) 
 Trinidad Sala Almiñana (P.P.) 
  
  
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'Alcaldessa es declara oberta la sessió i es procedeix a conèixer dels assumptes 

inclosos en l'Orde del Dia i que són els següents: 
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ORDRE DEL DIA: 
 

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LES ACTES DE LES  SESSIONS DE DATA 30 
D’OCTUBRE, 2 DE NOVEMBRE, 23 DE NOVEMBRE I 30 DE DESEMBRE DE 2015. 
 
SEGON. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA, ALS EFECTES 
D'ALLÒ ESTABLERT A L'ARTICLE 46.2 I), DE LA LLEI 7/85 I 42 DEL REGLAMENT 
D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS. 
 
TERCER. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
 
QUART. RATIFICACIÓ DE LA SOL.LITUD D’ADHESIÓ ALS ACORDS DE 
COL.LABORACIÓ PER A EVITAR LA SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
PER RAÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA. 
 
CINQUÈ.  PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS A PRESENTAR 
CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DEL XÚQUER. 
 
SISÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMIS, 
ORO AZORÍN CANET I RAFAEL GISBERT ARAGÓ COM A PORTAVEU DEL GRUP 
SOCIALISTA, PER EXIGIR AL GOVERN CENTRAL UNA REFORMA DEL SISTEMA DE 
FINANÇAMENT AUTONÒMIC, EL RECONEIXIMENT DEL DÈFICIT DE FINANÇAMENT 
ACUMULATS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES. 
 
SETÈ. MOCIÓ SOBRE EL CENTRE DE GESTIÓ DE RESIDUS BIONATARIS I DE 
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS AL MUNICIPI DE 
GUADASSUAR. 
 
VUITÈ. ADHESIÓ A L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE CARLET SOBRE SOL.LICITUD A 
LA GENERALITAT VALENCIANA DE MILLORA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATJERS I 
DE LES ZONES D’ESTACIONAMENT A L’HOSPITAL DE LA RIBERA. 
 
NOVÈ. ADHESIÓ A L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE CARLET DE SUPORT AL 
MANIFEST DEL CAQUI PEL VET RUS. 
 
DEZÉ. :  INFORMACIÓ D’ALCALDIA. 
 
ONZÈ. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 91.4 
DEL ROF. 
  
DOTZÈ.  PRECS I PREGUNTES 
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PRIMER PUNT. 

APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ DE DATA 30 D’OCTUBRE, 2 DE 
NOVEMBRE, 23 DE NOVEMBRE I 30 DE DESEMBRE DE 2015. 

 
 
Se sotmet a la consideració del Ple l'acta de data 30 d’octubre de 2015 i no formulant-se cap 
observació, sotmesa l'acta a votació es aprovada per UNANIMITAT dels regidors presents. 
 
Se sotmet a la consideració del Ple l'acta de data 2 de novembre de 2015 i no formulant-se cap 
observació, sotmesa l'acta a votació es aprovada per UNANIMITAT dels regidors presents. 
 
Se sotmet a la consideració del Ple l'acta de data 23 de novembre de 2015 i no formulant-se 
cap observació, sotmesa l'acta a votació es aprovada per UNANIMITAT dels regidors presents. 
 
Se sotmet a la consideració del Ple l'acta de data 30 de desembre de 2015 i se formula 
l’observació aclarint que el vot del regidor Josep Bixquert va ser abstenció i no vot en contra. 
Feta aquesta observació i sotmesa de nou l'acta a votació es aprovada per UNANIMITAT dels 
regidors presents. 
 
 

SEGON PUNT. 
 DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA, ALS EFECTES D'ALLÒ 
ESTABLERT A L'ARTICLE 46.2 I), DE LA LLEI 7/85 I 42 DEL REGLAMENT 
D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS. 

 
 

Es dóna compte de les resolucions d'Alcaldia del període del 23/12/2015 al  26/01/2015 i no 
es formula cap observació pels regidors presents. 

 
TERCER PUNT. 

RATIFICACIÓ, SI ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
 
   No es ratifica cap resolució d’alcaldia. 
 
 

QUART PUNT. 
 RATIFICACIÓ DE LA SOL.LITUD D’ADHESIÓ ALS ACORDS DE COL.LABORACIÓ PER A 
EVITAR LA SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA PER RAÓ DE LA 
POBRESA ENERGÈTICA. 

Per l’Alcaldessa es dóna lectura la proposta amb la següent literalitat: 

<<Vist que el dia 1 de setembre es va subscriure acords de col·laboració amb diverses 
companyies de subministrament energètic amb la finalitat d’esmorteir i evitar els efectes 
de la pobresa energètica perquè cap família es quede sense subministrament i puga 
afrontar el costos de la factura d’energia especialment en hivern. 

Vist que es necessari que els Ajuntaments s’adherisquen als acords perquè siga mes 
àgil la tramitació de les ajudes previstes en l’ordre de pobresa. 

Vist que per l’adhesió es requereix certificat d’acord plenari per sol·licitar i formalitzar 
l’adhesió al mateix. 
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Aquesta Alcaldia, presenta al Ple la següent  

PROPOSTA D’ACORD: 

PRIMER: Ratificació de la sol·licitud d’adhesió als acords de col·laboració per a evitar 
la suspensió del subministrament d’energia per raó de la pobresa energètica. 

SEGON: Remetre copia del present acord, si es cau a la Generalitat Valenciana als 
efectes de tramitar formalment l’adhesió.  >> 

L’Alcaldessa posa de manifest que per part de la Corporació de Favara ja s’ha formalitzat 
l’adhesió a aquestos acords de col·laboració però es necessita que en sessió plenària siga 
ratifique la mateixa. Serà imprescindible justificar que efectivament no es pot pagar les factures 
d’energia, els rebuts i haurà de passar el filtre de l’assistenta social. 

Intervenció de PEDRO JUAN afegint que efectivament “mai es dona els diners al veí necessitat 
perquè el que es fa es abonar-li La quantitat de la llum”. 

 

Se sotmet a votació l’acord proposat i es aprovat  per UNANIMITAT dels regidors 
presents a la sessió plenària. 

 

 

 

CINQUÈ PUNT. 

PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS A PRESENTAR CONTRA EL PLA 
HIDROLÒGIC DEL XÚQUER 

Per l’Alcaldessa es dóna la paraula a la regidora ISABEL BORRÁS. 

La regidora ISABEL BORRAS intervé comentant: “A l’últim acte del Congrés de Ministres va ser 
aprovat el Pla Hidrològic Nacional i es va decidir recórrer el mateix entre els diferents pobles. 
Abel Lacalle redactarà el cos del recurs perquè s’adherisquen tots els pobles interessats. El cas 
es que ara no ha arribat a temps i tenim dos mesos per fer el recurs. Bàsicament es que en deu 
hectòmetres no ha suficient. Hem demanat un informe al Politècnic recolzant que en aquestos 
hectòmetres pels pobles de la Ribera no hi ha suficient” 

 
Se sotmet a votació l’acord de deixar damunt de la taula el punt de l’ordre del dia i es 
aprovat la seua retirada  per UNANIMITAT dels regidors presents. 
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SISÈ PUNT 
MOCIÓ QUE PRESENTA LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMIS, ORO 
AZORÍN CANET I RAFAEL GISBERT ARAGÓ COM A PORTAVEU DEL GRUP 
SOCIALISTA, PER EXIGIR AL GOVERN CENTRAL UNA REFORMA DEL SISTEMA DE 
FINANÇAMENT AUTONÒMIC, EL RECONEIXIMENT DEL DÈFICIT DE FINANÇAMENT 
ACUMULATS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES. 
 

 

Per l’Alcaldessa es dóna la paraula al regidor RAFAEL GISBERT.  

El  regidor RAFAEL GISBERT intervé comentant: “En la moció que es porta a aquesta sessió 
plenària es denuncia el infrafinançament que tenia la Comunitat Valenciana. El govern d’ara ha 
presentat un recurs d’inconstitucionalitat.” 

 

Se sotmet a votació  la moció  i es aprovat  per UNANIMITAT dels regidors presents. 
 

 

 

SETÈ PUNT. 
 MOCIÓ SOBRE EL CENTRE DE GESTIÓ DE RESIDUS BIONATARIS I DE 
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS AL MUNICIPI DE 
GUADASSUAR. 

 

L’Alcaldessa intervé: “Aquesta moció la veuen interessant per presentar perquè els residus 
biosanitaris poden ser perillosos i infecciosos”. 

El regidor JUAN BAUTISTA comenta: “Nosaltres diem que sempre es un tema de discussió 
perquè cap poble vol tindre-la, es un tema recurrent i si no mos toca a nosaltres millor”.  

 

Se sotmet a votació  la moció  i es aprovat  per UNANIMITAT dels regidors presents a la 
sessió plenària. 
 

VUITÈ PUNT. 
 ADHESIÓ A L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE CARLET SOBRE SOL.LICITUD A LA 
GENERALITAT VALENCIANA DE MILLORA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATJERS I DE 
LES ZONES D’ESTACIONAMENT A L’HOSPITAL DE LA RIBERA. 

 

L’Alcaldessa manifesta: “Aquesta moció planteja la lluita amb el tema del transport per millorar-
lo”. 
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El regidor PEDRO JUAN comenta: “Tot el que siguen millores està be però no es fa referència 
a Favara ni a la línia de Favara-Sueca. L’únic que parla es del pàrquing així que continuem 
igual. Nosatros el que nos interessa es Favara-Sueca”. 

Se sotmet a votació  la moció  i es aprovat  per UNANIMITAT dels regidors presents a la 
sessió plenària. 
 
 

NOVÈ PUNT. 
 ADHESIÓ A L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE CARLET DE SUPORT AL MANIFEST DEL 
CAQUI PEL VET RUS. 

 

L’Alcaldessa dona explicacions de com afecta al caqui el vet rus. 

El regidor JUAN BAUTISTA comenta: “Tenim que fer també una moció per la taronja, perquè lo 
del cítric es lamentable, ara es nostàlgia” 

Se sotmet a votació  la moció  i es aprovat  per UNANIMITAT dels regidors presents a la 
sessió plenària. 
 
 

DEZÉ PUNT. 
INFORMACIÓ D’ALCALDIA. 

 
L’alcaldessa dona pas al detall d’informació de la gestió municipal des de l’última sessió 
plenària i comenta: 

“Estem treballant per ficar el servei del transport de la furgona de manera pública. Se’m ficat en 
contacte en Benestar Social i estem estudiant la via de la llicència de taxi” 

El regidor JUAN BAUTISTA pregunta: “¿I no es pot adjudicar o auto adjudicar una llicència de 
taxi a l’ajuntament?” 

Per la Secretària s’explica el tema de que es tracta d’una competència de caràcter  impropi a 
rel de la entrada en vigor Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització y sostenibilitat de 
la Administración Local, i està tramitant-se l’expedient relatiu a la viabilitat en la prestació del 
servei encara que no siga  competència pròpia de l’Ajuntament. 

Pel regidor RAFAEL GISBERT explica que: “S’ha obert la Borsa Empleo Social en la que es 
valora la renta familiar, les famílies monoparentals  i els col·lectius amb risc en l’atur, l’edat, les 
càrregues familiars i per contractes de set dies de duració”. 

Per regidor PEDRO JUAN es pregunta: “ ¿son contractes d’un mes?. Perquè tenim mes diners 
en 15 dies i menys persones li pegues la volta. ¿A soles porten el paper una vegada a l’any o 
tenen que presentar de nou la documentació?, perquè al final concatenen contractes i tu no 
t’enteres, t’enteres l’últim. Que presenten la vida laboral cada cert temps”. 

Es dona contestació pel regidor RAFA GISBERT dient: ·”No la presenten de nou”. 
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Pel regidor JUAN BAUTISTA es comenta: “Empalmen els contractes ni en la documentació que 
presenten no t’apareixia en el teu expedient com que havien treballat. Que tinguen mes 
preferència la gent que no haja treballat”. 

L’ALCALDESSA continua amb el detall d’informació de la gestió municipal des de 
l’última sessió plenària i comenta: “Respecte del cementeri hem trobat un informe de Pepe Sala 
del 2002, i va vindre una veïna i va dir que l’enviarien a la part de baix dels nínxols.” 

PEDRO JUAN contesta: “ahí no es pot enterrar a ningú, lo de baix ja estava buida i ahí no es 
pot enterrar ningú. Va fer el informe el tècnic perquè no es poguera enterrar”. 

L’ALCALDESSA li pregunta al regidor PEDRO JUAN: “I la gent que li donen el nínxol nou no 
paga?. El regidor li contesta: “si, si que paga, es fa una valoració per Pepe Sala i el resto es 
paga. Si no el paguen el deuen”. 

Per regidor JUAN BAUTISTA es comenta: “les filtracions dels nínxols tu les veus.” 

Per la regidora ISABEL BORRAS comenta: “Es deuria traslladar-los qui vullga reubicar-se; els 
que no van a la fosa. El problema es que conforme vaja omplint-se no pots enterrar”.  

Pel regidor JUAN BAUTISTA: “Si tu envies les notificacions i no contesten si van a la fosa.  
Pepe Sala deia que el mantingueren que no s’enterrara. Es  molt mes econòmic ampliar a la 
part de baix que arreglar-lo.  Nosatros si preneu la decisió be, no fem una crítica, tot el 
contrari”. 

Pel regidor PEDRO JUAN es proposa: “Demanar un elevador. A lo millor ara està be i en dos o 
tres setmanes es cau tot, si plou una quantitat de litros es pot afonar tot”. Li contesta ISABEL 
BORRAS dient: “Ja l’hem demanat i el preu no m’agrada”. 

Pel regidor JUANJO   comenta: “Pepe me digué a mi que estava com per a no enterrar a tota la 
part de dalt”. 

El regidor JUAN BAUTITA diu: “Pot arribar a ser inasumible. L’idea es donar-li a l’església, son 
cementeris vells i que no podria assumir-ho l’església”. 

L’ALCALDESSA comenta: “La crítica es que es paga una quantitat per fer el manteniment i no 
es fa” 

 

 

 

PUNT ONZÈ. 
 ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 91.4 DEL 
ROF. 

 

No hi ha cap assumpte dùrgencia a tractar. 
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PUNT DOTZÈ. 

PRECS I PREGUNTES 

 

Intervenció de PEDRO JUAN VICTORIA: “Heu ficat palos al carrer Llevant i al carrer 
Reverendo Molina encara no estan les senyals. 

En contestació intervé RAFA GIBERT dient: “Per aparcar a una banda i després a l’altra. Les 
senyals estan encomanades”. 

Intervenció de PEDRO JUAN: “Per que no dius la veritat, no m’ho crec. ¿Des de quant estem 
parlant del tema eixe, des de setembre?”. 

En contestació intervé RAFA GISBERT: “No dic mentires ací”. 

Intervenció de L’ALCALDESSA: “Des de que s’ha aprovat el pressupost no s’han encomanat. 
Si no hi ha diners.” 

Intervenció de PEDRO JUAN preguntant: “Sobre la web municipal, hem vist que hi ha 
publicacions de retalls de periòdics. ¿s`ha demanat autorització?. 

En contestació para L’ALCALDESSA: “pues no s’ha demanat”. 

Intervenció de PEDRO JUAN preguntant: “¿Els llibres de religió estan pagant-se també, Mª 
Isabel?. Li contesta Mª ISABEL MORATÓ y L’ALCALDESSA dient: “si”. 

Intervenció de PEDRO JUAN  exposant: “Javier sap que Favara no té concessió ni de un metro 
cúbic, i no m’ha contestat ni el Pou de Casterat ni el pou de tota la vida te metres cúbics 
assignats. A les normes subsidiàries del 2002 està recollit”. 

Intervenció de PEDRO JUAN: “En la Comunitat d’usuaris heu canviat els estatuts”. Antes 
s’anomenava en el Ple. A la Mancomunitat te que anar l’alcalde. El que nomena es el Pleno.” 

Li contesta l’ALCALDESSA dient: “No s’han canviat. El mirarem i al següent ple es farà be”. 

 

 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 20:45 hores del dia 1 de febrer de 
2016, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a secretària estenc esta acta. 

 
 
 

          Vist i plau      
     L'Alcaldessa               La  Secretària 
 
 
Oro Azorín Canet     Lourdes Navarro Collado 
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