ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VINT.

Dia
Hora
Lloc

20 deOctubre de 2020
19:00 h
Casa Consistorial de Favara

Sessió
Convocatòria

Ordinària (art. 38 R.O.F.)
Primera

DATA 20 DE

Assistents
Pedro Juan Victoria Miñana (PP)
María-Amparo Fayos Miñana (PP)
Esther CiscarCuñat (PP)
Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)
Isabel Borràs Pastor (COMPROMIS)
José Francisco Vicedo Molina (COMPROMÍS)
María José Malonda Pérez (COMPROMÍS)
Arturo Gabriel Escrig Catala (COMPROMÍS)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
No assistixen
Mª Trinidad Sala Almiñana (PP)
Secretari –Interventor

Ernesto Barchino Bertomeu

En sessió pública i prèviaconvocatòria a l'efecteésreunixenelsSrs./Sres. indicats, totsells i
elles integrants de l'Ajuntament Ple.
Per l'Alcaldessa, Oro Azorín, es declara oberta la
conéixerelsassumptesinclosos en l'Orde del Dia i que sónelssegüents:

sessió

i

es

procedix

a

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA
ORDINÀRIA DEL 22/09/2020.

SESSIÓ PLENÀRIA

L’alcaldessa excucs l’absència de la regidora del PP i dona la paraula als portaveus Pedro Juan
Victoria i Rafael Aragó els quals no al·leguen res.
Es passa a la votació:
VOTS A FAVOR 5 COMPROMÍS, 3 PP, 2 PSOE
N.I.F.:P-4612500-A
TEL: 961769002
FAX: 961769427
E-MAIL:favara@gva.es

www.favara.es
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SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ L’ORDENANÇA DE
LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN L'ACABE MUNICIPAL DE FAVARA.
L’ alcaldessa, Oro Azorín, dona la paraula a la regidora de COMPROMÍS, Isabel Borràs, qui
explica el motiu del canvi de l’ordenança: donar cobertura la venda de parades de xurros,
joguets...
VOTS A FAVOR 5 COMPROMÍS, 3 PP, 2 PSOE
TERCER. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA
MODIFICACIÓDE L’ ORDENANÇA FISCAL IVTM SOBRE BONIFICACIÓ DEL
75% DE VEHICLES HÍBRIDS I ELÈCTRICS.
L’alcaldessa, Oro Azorín, dona les gràcies al partit socialista per portar esta moció i el
portaveu Pedro Juan Victoria, del PP; comenta que van a votar a favor. EL regidor del PSOE,
Rafael Gisbert, agraïx el recolzament.
VOTS A FAVOR 5 COMPROMÍS, 3 PP, 2 PSOE

QUART. MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL SERVEI SANITARI EN EL CENTRE
MÈDIC.
La regidora de COMPROMÍS, M. José Malonda, llig la moció que el grup ha preparat. El
regidor del PP, Pedro Juan Victoria, comenta que esta moció si s’haguera presentat el dia de
la comissió de portaveus, estaria firmada per tots els partits. Li dona les gràcies per reforçarla.
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i avança que votaran a favor.
VOTS A FAVOR 5 COMPROMÍS, 3 PP, 2 PSOE
CINQUÉ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PAGAMENT DE LLOGUER PER PART
DE LES FALLES, PER LA PAU I LA FALLA QUATRE CANTONS.
L’alcaldessa, Oro Azorín, explica el motiu d’esta proposta de lloguer: a petició de la falla de
l’Alcudiola i resumix la petició presentada on es demana una compensació per l’ocupació que
tenen les altres 2 falles. Presenta la proposta que la falla Per la Pau pague 1200 euros anual i
la falla 4 Cantons, 58.98 euros anual.
Dona la paraula al portaveu del PP, Pedro Juan Victoria, i demana que es deixe damunt de la
taula perquè falta documentació.
El regidor del PSOE, Rafael Gisbert, també diu que es quede damunt de la taula.
Amb l’acord de tots els regidors i les regidores este punt es deixa damunt de la taula.
SISÉ. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.
No hi ha cap assumptes d’urgència.

2

SETÉ. INFORMACIÓ D’ ALCALDIA I REGIDORIES.
Pren la paraula la regidora de COMPROMÍS, M. José Malonda, i explica la gestió de les seus
regidories: les ajudes socials, els tallers d’igualtats, el seguiment de la covid19 amb
Xarxasalut, la gestió de les queixes del centre de salut.
Pren la paraula el regidor de COMPROMÍS, Arturo Escrig, i explica la gestió de les seues
regidories: l’inici de la Rutapa, projecte de comerç, el començament de les activitats
esportives, el concurs per la reducció de la despesa energètic en el CEIP Fèlix Olmos, el
control del pla colonial, la instal·lació del monòlit del projecte l’ Arbre de la vida.
Pren la paraula la regidora de COMPROMÍS, Isabel Borràs, i explica la gestió de les seues
regidories: la denúncia d’Acciona per haver baixat les tarifes, l’estudi de mescla de nitrats, el
projecte de la millora de canonades, la valoració de les inversions amb el romanent, el
projecte de l’Hort Urbà, la recissió del contracte a Iciser, a contractació per acabar les obres a
una empresa del poble, la redacció dels tríptics del calendari de crema,la desinfecció dels
parcs i espais urbans, l’augment del vandalisme, protocol del cementeri per a Tost Sants.
Pren la paraula la regidora de COMPROMÍS, Jose Vicedo, i explica la gestió de les seues
regidories: la realització de l’scaperoom i la nit d’ànimes.
Pren la paraula la regidora de COMPROMÍS, Oro Azorín, i explica la gestió de les seues
regidories: dona el certificat del personal que està treballant a petició del PP i el certificat que
no hi hagut un policia addicional treballant a petició del PSOE, i l’informe que acredita que
l’elecció de la secretària del jutjat ha sigut correcta i adjunta tota la documentació a
l’acta.També explica tot allò referit a personal (baixe i excedència), la subvenció Ecovid, el
Pla d’ocupació, els 8040 euros de subvenció per activitats educatives i esportives, la
presentació del Pla Edificant, el curs d’anglés i valencià, la gestió de l’aula mentor, l’estat
d’execució, les resolucions i les entrades i eixides de registre.
Comenta que està en marxa el judici de Cullera i que l’Ajuntament de Favara no fa falta
personar-se, que el cartell de FAVARA en la A 38 ja està ficat, que ja s’ha licitat el bar de la
Casa de la Cultura.
HUITÉ. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
No hi ha cap dubte.
NOVÉ. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i pregunta pel un canvi de partida de un
C1 i el secretari-interventor diu que ha sigut error d’ell.
Continua el regidor i diu que fiscalitzar i controlar l’equip de govern és la seua obligació i que
l’equip de govern no s’ha de convertir en un cortijo. Diu que s’ha sentit enganyat en un
expedient i que ha trobat una irregularitat, que una revocació de llicència obliga a restituir a
l’orige, i que la revocació està paralitzada, dins d’un caixó des de novembre de 2019, i que és
greu perquè afecta a una persona membre de l’equip de govern. Sent que molts votants de
Compromís, del PP i del PSOE s’han sentit burlats i per això demana la dimissió de la
regidora Isabel Borràs i de l’alcaldessa Oro Azorín perquè no es pot consentir perquè els que
estan governant no són todopoderosos.
Li contesta l’alcaldessa, Oro Azorín, que tindre un cortijo és fer anar a treballar en negre al
seu solar a personal municipal i que no li ha demanat la dimissió. Explica que fiscalitzar no és
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obsessionar-se en un expedient en el que ella no té res a vore sinó és portar propostes de
millora i ajudar a governar, cosa que no fa perquè és amic del PP. Li demana que denuncie el
tècnic municipal i comenta que si perseguix la revocació el veí pot imputar el cost de l’obra a
l’Ajuntament perquè tenia informe favorable i que no a consentir que el poble pague l’obra i li
avança que arxivarà la revocació de la llicència.
La regidora d’urbanisme, Isabel Borràs, li pregunta què pensa de la inacció en les obres en sòl
rústic, concretament de la construcció de casetes, i li comunica que no va a dimitir per una
cosa que no ha fet.
El regidor del PP, Pedro Juan Victoria, pregunta si es pot millorar l’aforament del gimnàs i li
contesta el regidor d’esport, Arturo Escrig, que ja ho havia comentat: un augment de 3 places.
Pregunta també pel control de nitrats i la regidora, Isabel Borràs, respon que fins a 35 de
nitrats es podria arribar però Acciona no ho fa perquè no li interessa. Durant 1 trimestre es
controlarà.
I no havent-hi més assumptes que tractar l’alcaldessa tanca el plenari i sent les 20:17 hores del
dia 20 de octubre de 2020, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretari estenc
esta acta.

La Alcaldia

El Secretari-Interventor
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