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 En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reunixen els Srs./Sres. indicats, tots ells i 
elles integrants de l'Ajuntament Ple. 

 
Per l'Alcaldessa, Oro Azorín, es declara oberta la sessió, disculpa la regidora del partit 

popular, Trini Sala i el regidor de COMPROMÍS; Arturo Escrig,  i es procedix a conéixer els 
assumptes inclosos en l'Ordre del dia i que són els següents: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
PRIMER.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES  SESSIÓNS PLENÀRIES 
ANTERIORS. 
 
L’alcaldessa, Oro Azorín, dona la paraula als portaveus del PP i PSOE i no fan cap al·legació. 
Es passa a la votació: 
VOTS A FAVOR: 4 COMPROM, 3 PPCV, 2 PSOE. 

ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT  PLE   DE   DATA 2 DE 
MARC DE DOS MIL VINT-I-U.  

Dia 2  de marc de 2021 
Hora 19:00 h 
Lloc Casa Consistorial de Favara 

  
Sessió Ordinària (art. 38 R.O.F.) 
Convocatòria Primera  
  
 Assistents 
 Oro Azorín Canet (COMPROMÍS) 
 Isabel Borràs Pastor (COMPROMIS) 
 José Francisco Vicedo Molina (COMPROMÍS) 
 María José Malonda Pérez (COMPROMÍS) 
 Pedro Juan Victoria Miñana  (PP) 
 María-Amparo Fayos Miñana (PP) 
 Esther Ciscar Cuñat (PP) 
 Rafael Gisbert Aragó (PSOE) 
 Mª Isabel Morató Aragó (PSOE) 
  
  
 No assistixen 
 Mª Trinidad Sala Almiñana (PP) 
 Arturo-Gabriel Escrits Català (COMPROMÍS) 
  
Secretari –Interventor  Ernesto Barchino Bertomeu 
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SEGON.- APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ 
D´INCENDIS FORESTALS. 
 

L’alcaldessa, Oro Azorín, dona la paraula a la regidora Isabel Borràs la qual explica 
tota la gestió del Pla d’incendis de Favara. Després dona la paraula als portaveus del PSOE i 
del PP el quals diuen que estan a favor. 
Es passa a la votació: 
VOTS A FAVOR: 4 COMPROMÍS 
                               3 PP 
                               2 PSOE 
 
TERCER. APROVACIÓ, SI S´ESCAU , DE LA MOCIÓ DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA. 
 

L’Alcaldessa, Oro Azorín, dona la paraula a la regidora d’igualtat, M. José Malonda, 
la qual dona les gràcies als partits de l’oposició, PP i PSOE, per recolzar esta moció. A 
continuació llig íntegrament la moció. 
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, el qual diu que estan a favor de la moció. 
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, que es postula a favor de la moció. 
Es passa a la votació: 
VOTS A FAVOR: 4 COMPROMÍS 
                               3 PP 
                               2 PSOE 
 
QUART.- APROVACIÓ, SI S´ESCAU , DE L´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL PLA EDIFICANT. 
 

L’alcaldessa dona la paraula a la regidora d’urbanisme, Isabel Borràs, la qual explica 
la necessitat de portar al plenari l’adjudicació del contracte. 
Pren la paraula el portaveu del PSOE, Rafael Gisbert i diu que estan d’acord. 
Pren la paraula el portaveu del PP, Pedro Juan Victoria, i comenta també estar d’acord. 
Es passa a la votació: 
VOTS A FAVOR: 4 COMPROMÍS 
                               3 PP 
                               2 PSOE 
 
CINQUÉ. ANUL·LACIÓ, SI S´ESCAU, DE L´ACORD PLENARI DEL DIA  7 DE 
JULIOL DE 2020, SOBRE ADQUISICIÓ D´UNA NAU INDUSTRIAL. 
 

Este punt es queda damunt de la taula.  
A petició del portaveu Rafael Gisbert, pren la paraula el secretari-interventor per explicar el 
motiu de deixar el punt damunt de la taula: la negativa de la persona adjudicatària en la 
compra de la nau industrial perquè no anava a pagar-se l’IVA corresponent, i que arrel d’esta 
renúncia, es proposa l’anul·lació del punt del plenari del 7 de juliol de 2020 i la compra d’una 
nau industrial més econòmica. El secretari-interventor diu que s’enviarà l’expedient a l’ 
Òrgan Consultiu Valencià perquè es pronuncie sobre la compra de la nau industrial. 
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SISÉ.  RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i pregunta per la licitació de la 

neteja dels edificis municipals al que li contesta l’alcaldessa que són informes necessaris per 
poder fer la licitació de la neteja ja que no es tenen mitjans municipals propis. Pren la paraula 
el secretari-interventor i explica que és necessària l’aprovació d’estos informes que justifiquen 
que no s’ha dividit per lots la contractació. 
Pren la paraula el portaveu del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que no té cap dubte. 
 

SÈPTIM. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF. 

No hi ha cap assumptes d’urgència. 

HUITÉ. INFORMACIÓ D’ ALCALDIA I REGIDORIES. 
Pren la paraula el regidor, Jose Vicedo, i explica les actuacions que ha fet en matèria 

de joventut, confirma el dia que es passarà la revisió als tractors de Favara, l’inici de la 
vacunació del personal municipal, i el vídeo per fer homenatge a la festivitat de Sant Josep. 

Pren la paraula la regidora, Isabel Borràs, que explica que la Diputació ha aprovat el 
projecte de la segona fase de l’edifici multiusos, l’equipatge de la casa de la cultura, la 
sol·licitud d’una subvenció per asfaltar camins agrícoles, la neteja i desinfecció de tots els 
espais públics, la reubicació de bancs per tot el poble, la sol·licitud de la subvenció per a la 
ubicació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics, la publicació del plec per a la neteja 
d’edificis públics, la cessió d’un cotxe 4*4 per part del Consorci a falta de l’estudi econòmic 
per ficar-lo a punt, l’estudi hidrològic per a la barreja d’aigua. 

Pren la paraula la regidora, M. José Malonda, que comenta que solament hi ha 1 cas de 
positiu de covid a Favara, la vacunació total de majors de 90 anys, l’inici de la vacunació en 
els majors de 80 i de les persones depenents majors de 55 anys, la participació de 6 persones 
en el projecte dels Horts urbans i ecològics, les activitats organitzades amb motiu del dia de la 
dona (jocs virtuals, pel·lícules, conta-contes, xarrades infantils i per a persones adultes). 
Comenta també que el personal municipal està formant-se en matèria d’Igualtat. 

Pren la paraula l’alcaldessa, Oro Azorín, i comenta: l’obertura del casal jove i la 
ludoteca familiar i juvenil a partir del 15 de març, pregunta als portaveus de l’oposició si han 
rebut el saldo bancari, el registre d’entrades i eixides, l’estat d’execució i les resolucions d’ 
alcaldia. Demana que els certificats s’adjunten a l’acta. Comenta que hi ha als bancs 440.791 
euros. Els portaveus del PP i del PSOE confirmen que ho han rebut. 

En àrea d’ocupació els passa el certificat de les persones contractades i s’adjunta a 
l’acta,. En formació explica que hi ha 2 alumnes en pràctiques a l’escola infantil municipal. 
Acaba dient que ha enviat una carta a la Diputació de València on deixa palés la 
disconformitat per part de la corporació perquè la CV-510 canvie d’ubicació. 
 

NOVÉ. PRECS I PREGUNTES. 
Pren la paraula el PSOE, Rafael Gisbert, i pregunta pel posicionament de la comarcal 

CV-510 al que l’alcaldessa li respon que cal consensuar la postura de tots els partits per la 
magnitud del tema. 
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El portaveu del PP, Pedro Juan Victoria, i comenta la possibilitat de fer una esmena als 
pressupostos de l’Estat. 

Pren la paraula el portaveu del PSOE i pregunta per la reparació d’una farola al que li 
contesta la regidora Isabel Borràs que s’ha reparat quan els serveis municipals han pogut. 
També pregunta per una publicació en el faceboock municipal i la regidora M. José Malonda 
li contesta que l’associació de Iatova demà compartir-la. 

Continua el regidor i demana més vigilància i presència en el carrer Antonio Molina ja 
que ara s’aparca en les dos parts. Pregunta per la renovació d’una llicència i el secretari-
interventor li explica que hi ha una empresa que assessora de qualsevol tema a l’ Ajuntament i 
que eixe expedient s’enviarà al Consell Jurídic de València. També pregunta pels registres 
d’entrada i eixida i entre l’alcaldessa i el secretari li contesten els dubtes. 

Pren la paraula el portaveu del PP, Pedro Juan Victoria, i pregunta pel nom d’una 
empresa de redacció de plecs i li contesta la regidora Isabel Borràs que l’han redactat en l’ 
ajuntament de Favara. El regidor prega que en totes les instal·lacions municipals s’instal·len 
purificadors d’aire i li contesta l’alcaldessa que es pot estudiar perquè es una bona iniciativa. 

Torna a prendre la paraula el portaveu del PSOE i pregunta si s’ha fet el tractament de 
la processionària i li contesta la regidora Isabel Borràs que s’ha fet una tractament innovador 
que ha donat molt bons resultats i que no li consta cap incidència. 
I no havent-hi més assumptes que tractar l’alcaldessa tanca el plenari i sent les 20:57 hores del 
dia 19 de gener de 2021, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretari estenc 
esta acta. 
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