
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE  L'AJUNTAMENT DE FAVARA  
DE  DATA 30 DE ABRIL DE DOS MIL DENEU  

 
                        
 
 

Dia : 30 de abril de 2019 
Hora 20:00 hores 
Lloc Casa Consistorial de Favara 

     
Sessió Ordinària 

Convocatòria Primera  
     
 Assistents 

Alcalde/ssa-President/a: Oro Azorín Canet (COMPROMÍS) 
Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS) 

 José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS) 
 Maria-Jose Malonda Pérez (COMPROMIS) 
 Rafael Gisbert Aragó (PSOE) 
 Mª Isabel Morató Aragó (PSOE) 
  
 Pedro Juan Victoria Miñana  (PP) 
 Juan Bautista Serra Galan (PP) 
 Trinidad Sala Almiñana (PP) 
  
Secretària  Interventora Ernesto Barchino Bertomeu 
 
 
 
 
 

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, el portaveu del grup municipal 
PSOE es disculpa la no assistencia del regidor Juam-José Milvaques Galan, 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. ELECCIÓ MEMBRES MESES ELECTORALS 26 DE MAIG DE 2019. 
 

SEGON. APROVACIÓ PROYECTE CASA CULTURA. 
 

TERCER. APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCIER. 
 

QUART. MOCIÓ IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA CACA A ESPANYA. 
 

CINQUE. ASSUMPTES D´URGENCIA D´ACORD AMB L´ARTICLE 91.4 DEL ROF. 



ACTA SESSIO  DE PLE  7.01.2019 
 

SISÈ. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

 

PRIMER PUNT. ELECCIÓ MEMBRES MESES ELECTORALS 26 DE MAIG DE 2019. 
 Se fa constar que s'ha estat en les oficines municipals, en l'ordenador 

habilitat a l'efecte per a procedir a l’elecció dels presidents de Taula i Vocals, tant 
titulars com suplents, i a partir de dema pel Secretari se notificarà als interessats 
d’acord en la normativa legal, per a que exerciran el càrrec el pròxim 26 de maig de 
2019. 
 Procedint-se a la votació l’elecció de membres de taula quedant aprovada per 
unanimitat. 

 
 
SEGON PUNT. APROVACIÓ PROYECTE CASA CULTURA. 
 
 L'Alcaldessa concedix la paraula a la regidora Dª. Isabel Borres, per a que ho 
explique detalladament, indicant la regidora que el proyecte total ascendix a 400.000 
euros aproximadament eixecutada la 1ª FASE per 122672 euros, ara se realisa la 2ª 
FASE que explica detalladament a que obra correspon i en la tercera fase se terminara 
totament l'obra. El portaveu del PSPV D. Rafael Gisbert, pregunta si els 179.000 euros 
eren per a este proyecte, indicant-li la regidora que si pero era una fase. El portaveu 
del PPCV D. Pere-Joan Victoria, propon terminar la 1ª FASE i despres eixecutar la 2ª 
FASE, la regidora explica que en la primera fase hague uns costs extraordinaris 
d'aproximadament el 8% del cost de la propia fase, que ascendi sobre 190.000 euros. 
El portaveu del PP, expressa l'intencio del seu grup politic d'Abstenerse en la votacio, 
el PSPV expressa l'intencio del seu grup de votar a favor de la proposta. 
 
  VOTS FAVORABLES........................SET (COMPROMIS I PSPV) 
 
  VOTS CONTRARIS.........................CERO. 
 
  ABSTENCIONS..............................TRES (PPCV). 
 
 Quedant aprovat per majoria absoluta de concejals que formen la corporació. 
 
 
 
TERCER PUNT. APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCIER. 
 
 L'Alcaldessa detalla que en l'informe no hi ha que prendre mesures adicionals, i 
l'inestabilitat presupostaria ve determinada per les obres del pla d'Inversions 
Financerament Sostenibles, i que per este motiu tal volta en 2019, presupost prorrogat 
del 2018, pot ocorrera lo mateix, concedint la paraula al Secretari-Interventor per a 
que explique detalladament l'informe. El Secretari-Interventor informa que dels tres 
punts basics l'ajuntament complix dos la Regla de Despesa i el LLimite de Deute que 
no te, pero no aixina l'Estabilitat Presupostaria, explicant detalladament els motius. El 
portaveu del PPCV D. Pere-Joan Victoria, indica que no coincidixen les senyes de la 
liquidacio del presupost 2018, en l'informe d'estabilitat. Procedint-se a debatre's este 
punt i vist que l'informe ho ha realisat l'equip GSLOCAL, i el Secretari-Interventor que 
acaba de preses possessio del carrec i no coneix els permenors, s'acorda que l'assunt 
quede sobre la taula, als efectes de demanar un informe aclaratori a l'empresa i ho 
estudie detingudament el Secretari-Interventor, per al proxim Ple. 
 
 



ACTA SESSIO  DE PLE  7.01.2019 
 

 
 
 

QUART PUNT. MOCIÓ IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA CACA A ESPANYA. 
 L'Alcaldessa propon l'aprovacio de la Moció de la caça, presentada pel "Club de 
caçadors La Penya". Presa la paraula el portaveu del PSPV D. Rafael Gisbert, indicant 
que la mocio no ha segut presentada per ningun grup politic municipal preguntant a 
Secretaria, si el tramite es llegal al no haver-la presentat ningun grup politic. Per 
Secretaria s'informa que per a poder tramitar-la com Mocio davant el Ple, deura algun 
grup politic fer-la seua, o en canvi quedara sobre la taula. El grup politic municipal 
Compromis, la fa seua per a poder seguir la seua tramitacio. Procedint-se per l'Alcaldia 
a donar llectura de la proposta de la Mocio. 

 1r.- La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i económic 
a la Comunitat Valenciana que mereix i cal que siga recolzada, protegida i 
fomentadapels poders públics valencians donada la seua contribució a la conservació 
de la biodiversitat, protecció de l´agricultura, ramadería, prevenció de accidents de 
trànsit i al desenvolupament socioeconòmic del món rural de la Comunitat Valenciana. 

  2r.- Les modalitats tradicionals valencianes sóm una pràctica amb un fort 
arrelament social i cultural en molts punts d´Espanya en general i a la Comunitat 
Valenciana en particular, que mereix i cal donar-li suport i ser fomentada pels poders 
públics municipals, autonòmics i nacionals, que tenen el deure d´impedir la seua 
prohibició mitjacament la posada en marxa dels mecanismes legals, técnics i científics 
necessaris. 

 3r.- Aquesta Corporación Municipal es compromet a donar suport a l´activitat 
cinegètica regulada, aixi com a instar als Governs Autonómics i Estatal a donar suport 
a aquesta activitat com a motor de desenvolupament socieconòmic del món rural i eina 
de conservació mediambiental. 

 El portaveu de PPCV D. Pere-Joan Victoria explica detalladament els beneficis 
de la caça en Espanya, i encara que en nostre municipi no te tanta relevancia, hi ha 
municipis en Espanya, que la caça es l'activitat principal per no dir l'unica de 
subsistencia dels veïns. Considerant vist que tots els grups municipals son favorables a 
la Mocio, propon fer una declaracio Institucional de la mocio, per Secretaria no veu 
objeción a la proposta si s'aprova per unanimitat. Expressant-se tots els grups politics 
municipals favorables. 

 

S'acorda declarar una Declaracio Institucional a favor de la Caça, per 
unanimitat de tots els grups politics municipals. 

 

CINQUE PUNT. ASSUMPTES D´URGENCIA D´ACORD AMB L´ARTICLE 91.4 DEL 
ROF. 
I no havent cap punt d’urgència es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 

 

SISE PUNT. PRECS I PREGUNTES. 

 El Portaveu del PPCV D. Pere-Joan Victoria, pregunta en que situació se troba, 
les multes impostes de trafique, que lla se pregunti en el Ple anterior de 1 d'abril de 
2019, i te coneixement que un veí ha anat a Alzira i Valencia, i no li han desembrollat 
res al respecte. L'Alcaldessa contesta que els expedients els porta trafique d'Alzira i en 
el seu cas Valencia, que ella es desconeixedora dels tramites administratius que esta 
administració realitza per a procedir a la seua completa tramitació. Passa a continuació 
a debatries entre els concejals presents. 

 

El Portaveu del PPCV D. Pere-Joan Victoria, pregunta en que situacio se troba 
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l'obra del Centre Multiusos, a on sembla ser que no s'han presentat propostes 
d'eixecucio, Contesta la regidora Dª. Isabel Borres, indicant que no s'han presentat 
ofertes d'eixecucio, possiblement per preu de licitacio de l'obra, s'estan realisant les 
modificacions en el presupost necessaries, per a poder licitar de nou l'obra, en els 
preus del mercat. 

 

 El portaveu del PPCV D. Pere-Joan Victoria, pregunta la situació de l'expedient 
administratiu 381/2017, en el que l'Alcaldessa delegui la firma del dia 23 d'agost de 
2017 al 29 del mateix mes, en el TTE. Alcalde D. Rafael Gisbert, en eixe moment, i en 
este determini establir firma l'Alcaldessa el decret concedint la llicencia d'obres del 
mencionat expedient. El portaveu del PPPV D. Rafael Gisbert, puntualitza la situació de 
l'expedient administratiu 381/2017, en el que l'Alcaldessa delegui en mi la firma del 
dia 23 d'agost de 2017 al 29 del mateix mes, com TTE. Alcalde en eixe moment, i 
expressa lo ocorregut, i parla prèviament en la Secretaria de la Corporació, per a 
aclarir la situació, i fa constar que l'Alcaldessa firmi la Resolució concedint la llicencia 
quan no tenia les competències per estar delegades en mi TTE. Alcalde en funcions de 
d'Alcalde de Favara. El portaveu del PPPV D. Rafael Gisbert, dona conte de varia 
documentació que ha sol·licitat a l'Alcaldia i no se li ha remes detallant dates i 
sol·licituds. Obrint-se un ample debat en el que l'Alcaldessa fa constar, que no  ha 
comés irregularitat administrativa en el seu càrrec d'Alcaldessa, i que si algú creu que 
ha prevaricat que la denunciï, perquè si no serà ella la que denunciarà, per a que 
s'aclarixquen definitivament la situació plantejada especialment per l'expedient 
381/2017, sobre la concessió d'una llicencia, i que siguin els tècnics municipals els que 
van a emetre un informe sobre la situació del mencionat expedient. 

 

 El portaveu del PSPV D. Rafael Gisbert, pregunta que l’atri dia havia un 
maquina netejant a les 11 i de la nit, si l'havia contractat l'ajuntament, contestant la 
regidora Dª. Isabel Borres, que no l'havia contractat l'ajuntament, possiblement fora 
de Diputació de Valencia o carretes del Ministeri d'Obres Publiques. I en referencia a 
les tastades que s'estan realitzant a que son degudes, contesta la regidora Dª. Isabel 
Borres, que son unes tastades que s'estan realitzant per a l’instal·la cio d'un tanc de 
regulació d’aigüera, indicant les obres que se van a realitzar detalladament 
especialment un tanqui de regulació para la depuradora i de regulació en les plutjes. 
També indica el concejal, el problema de les oques en el parques. 

 

 L'Alcaldessa fa constar que el passat 26 d'abril de 2019, en el procés de 
votació d'eleccions Generals i Autonòmiques, agrair a tots els grups polítics municipals, 
el seu comportament i actitud que fon una demostració de talant democràtic. 
L'Alcaldessa fa constar que s'ha obert la LUDOTECA Municipal i el CASAL JOVE, explica 
el funcionament i horari d’atenció, també s'ha realista un reglament de regim intern 
del VELATORI, s’informarà als interessats, i funcionarà en tres o quatre dies. Aixina 
com agraïment a Salva del PPCV que no se presenta a les següents eleccions 
municipals, agrair-li en nom de tots el seu treball i col·laboració. Aixina com esperar 
que en la pròxima campanya electoral siga igual o millor que l'anterior, en respecte i 
cada grup fent les seues propostes per al municipi de FAVARA. 

 

 La regidora Isabel Borres, informa d'una cort de trafiqui de la N-332 al seu pas 
per FAVARA, i que se realitzarà els pròxims dies per REASFALTADO. 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 21:31 hores del dia 30 de abril de 
2019, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària estenc esta acta. 

 
 
 

       Vist i plau  
     
      L'Alcaldessa      La  Secretàrio Interventor 
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    Oro Azorín Canet            Ernesto Barchino Bertomeu 
            
  


