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En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte és reunixen els Srs./Sres. 

indicats, tots ells i elles integrants de l'Ajuntament Ple. 
 
Per l'Alcaldessa, Oro Azorín, es declara oberta la sessió i es procedix a 

conéixer els assumptes inclosos en l'Orde del Dia i que són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
PRIMER.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES  SESSIÓNS PLENÀRIES 
ANTERIORS. 
 
Es dona la paraula al portaveu del PSOE, Rafael Gisbert, el qual diu que no té cap 
objecció ni a la de maig ni a la de juliol. 

ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT  PLE   DE   DATA 
21 DE SETEMBRE DE DOS MIL VINTIU.  

Dia 21  de setembre de 2021 
Hora 20:00 h 
Lloc Casa Cultura 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) 
 Arturo-Gabriel Escritg Catala (COPROMIS) 
 Pedro Juan Victoria Miñana  (PP) 
 María-Amparo Fayos Miñana (PP) 
 Esther Ciscar Cuñat (PP) 
 Mª Trinidad Sala Almiñana (PP) 
 Rafael Gisbert Aragó (PSOE) 
 Mª Isabel Morató Aragó (PSOE) 
  
Secretari –
Interventor 

 Ernesto Barchino Bertomeu 
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El regidor del PP, Pedro Juan Victoria, també expressa que està d’acord. En les dos 
actes. 
Es passa a votació i s’aproven per unanimitat 
VOTS EN CONTRA: 0 
VOTS A FAVOR: 5 COMPROMÍS, 4 PP, 2 PSOE  
 
ABSTENCIONS: 0 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ, SI S´ESCAU,EXPEDIENT 173/2021 DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS FINANCIATS AMB ROMANENTS LÍQUIDS DE TRESORERIA. 
 
Pren la paraula el secretari-interventor per explicar el que motiva el crèdit (acatar la 
setència sobre els tècnics )  i es passa a votació. 
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i comenta que votarà a favor. 
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que té tota la 
documentació i que votaran a favor. 
Es passa a votació 
VOTS EN CONTRA: 0 
VOTS A FAVOR: 5 COMPROMÍS, 4 PP, 2 PSOE  
 
ABSTENCIONS: 0 
 
 
TERCER.- APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE L’ EXPEDIENTE DE  RESCISIÓ D’ 
ADQUISICIÓ DE LA NAU PER A  SERVICIS MÚLTIPLES. 
 
El regidor del PSOE, Rafael Gisbert, pren la paraula i diu que té el dubte sobre la 
proposta i que no creu que siga convenient anul·lar la compra segons l’informe del 
Servei Jurídic Consultiu. I diu que el seu vot serà en contra. 
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i comenta que en l’expedient  
falta el document on la persona propietària accepta la venda. Li contesta el secretari 
que no és important per al tema que es debat. El regidor li contesta que sí que és 
important eixe document on sí que s’accepta la venda per eixe import. 
Pren la paraula l’alcaldessa, Oro Azorín, i diu que cal recordar que hi ha una entrada 
de registre de la persona propietària on diu que no està conforme de no cobrar l’IVA i 
vol cobrar 170.000 i entenent que no podem obligar-la a vendre perquè està en el 
seu dret de renunciar, comencem a buscar altra nau, la qual, segons el tècnic és 
millor.I que consensuat per tots s’envià al Consell Jurídic per anul·lar la proposta, el 
qual diu que si es motiva, sí que es pot anul·lar. L’ interés del poble ha segut el  que 
s’ha intentat en la compra d’altra nau. 
Reprén la paraula el regidor del PP i comenta que ell no veu cap informe motivat i a 
més, els informes no quadren i que hi ha naus amb IVA i altres sense IVA i unes 
amb patis i altres sense patis. L’alcaldessa li comenta que les propostes són totes 
sense IVA i li respon que hauria pogut quedar amb el tècnic si tenia dubtes i no 
deixar en qüestió al tècnic municipal. 
Tanca el punt la regidora d’urbanisme, Isabel Borràs, i comenta que el seu deure és 
buscar l’interés pel poble i  el primer pas va ser mirar la segona nau que anava 
darrere del primer informe, però que valia 1 milió d’euros i a partir d’ahí s’escomençà 
a buscar altra nau. 
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Prenen la paraula el regidor de Compromís, Jose Vicedo, i diu que per motius 
d’amistat i per vincles familars, s’abstendrà.  
Es passa a votació 
VOTS EN CONTRA: 4 PP, 2 PSOE 
VOTS A FAVOR: 4 COMPROMÍS 
 
ABSTENCIONS: 1 COMPROMÍS 
 
QUART.- APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DELPLA D’ OCUPACIO LOCAL 2021. 
 
Pren la paraula el PSOE, Rafael Gisbert, i explica que vol llevar del punt “i” el requisit 
de “viure a Favara”, canviar la puntuació per cada mes treballar a 0.40, llevar els 
punts pel títol de Mestre en Valencià”. 
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que està d’acord 
pràcticament amb tot però el control per part del policia per controlar si viuen ho veu 
molest. 
Contesta l’alcaldessa, Oro Azorín, que el POL és per al poble i hi ha gent que 
s’empadrona i no viu per qüestions polítiques o d’interés i això suposa un problema 
si entren a treballar i no viuen en Favara. Tanca el tema anotant els canvis aportats 
pel regidor del PSOE i es passa a votació. 
Després del debat dels portaveus de PSOE i PP i de la regidora d’ocupació, tots els 
partits per unanimitat aproven el Pla d’Ocupació Local amb uns simples canvis en 
les bases acceptats per tots. 
Es passa a votació: 
VOTS EN CONTRA: 0 
VOTS A FAVOR: 5 COMPROMÍS, 4 PP, 2 PSOE 
 
ABSTENCIONS: 0 
 
CINQUÉ.- APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DEL CALENDARI PER EL CURS 
ESCOLAR 2021-2022 DE L´ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “APRENEM”. 
 
Els regidors del PSOE i del PP, prenen la paraula i diuen que no tenen cap objecció. 
Es passa a votació  
VOTS EN CONTRA: 0 
VOTS A FAVOR: 5 COMPROMÍS, 4 PP, 2 PSOE 
 
ABSTENCIONS: 0 
 
SISÉ.- APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE L´ADHESIÓ A L´AGENDA VALENCIANA 
DEL TERRITORI. 
 
La regidora d’urbanisme i agricultura explica la finalitat de l’adhesió: que la 
Generalitat es responsabilitze de preservar el territori, i més tenint en compte que en 
un poble menut no hi ha tècnics suficients. 
El portaveu del PSOE, Rafael Gisbert, pren la paraula i pregunta si actuar  “de forma 
concurrent” significa que les dos administracions són responsables al que li respon 
la regidora d’urbanisme, Isabel Borràs. 
El regidor del PP, Pedro Juan Victoria, comenta que s’abstindrà i el regidor del 
PSOE, diu que també, perquè tenen molts dubtes. 
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Es passa a votació  
VOTS EN CONTRA: 0 
VOTS A FAVOR: 5 COMPROMÍS,  
 
ABSTENCIONS: 4 PP, 2 PSOE 
 
 
SETÉ.-  RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU,  DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
 
El regidor del PSOE, Rafael Gisbert, per una delegació de poder a una advocada, li 
respon l’alcaldessa que és per a una defensa de trànsit. Pregunta per una altra amb 
relació d’un tall de pins, li respon la regidora d’agricultura, Isabel Borràs, que teneine 
permís. També pregunta pel pagament a justificar de 2000 euros i li contesta el 
regidor de festes, Jose Vicedo, que és per a pagar les activitats juvenils realitzades, 
pregunta pel fons de cooperació (119.000) i li respon l’alcadessa que de cap no sap 
les quantitats. 
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i pregunta per l’adhesió a la 
plataforma de Serival, li contesta l’alcaldessa que pensa que serà una de les 
plataformes online. 
HUITÈ. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF. 

L’alcaldessa comenta que s’ha d’enviar els dos dies festius per al 2022. Motiva la 
urgència perquè l’entrada de registre s’ha produït després de la convocatòria del 
plenari. 
Per unanimitat s’accepta la urgència. 
Es passa a votació  
VOTS EN CONTRA: 0 
VOTS A FAVOR: 5 COMPROMÍS, 4 PP, 2 PSOE 
 
ABSTENCIONS: 0 
L’equip de govern proposa el 18 de març i el 12 d’agost, pren la paraula la regidora 
del PP, Amparo Fayos i comenta que per ella com a treballadora ficaria dissabte. 
El portaveu del PP proposa el 18 de març i el 13 de març. 
Es passa a votació la primera propostade 18 de març i 12 d’agost 
VOTS EN CONTRA: 4 PP 
VOTS A FAVOR: 5 COMPROMÍS, 2 PSOE 
 
ABSTENCIONS: 0 
 
No es passa a votació la segona proposta de 18 de març i 13 d’agost. 
 
NOVÉ. INFORMACIÓ D’ ALCALDIA I REGIDORIES. 
 
Per part de les regidories s’explica tota la gestió municipal que estan fent. El regidor 
Jose Vicedo explica que està preparant la festivitat del 9 d’octubre, el tancament del 
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Casal Jove perquè no van els joves, l’estudi de la regulació dels carrers, la 
preparació d’un informe de trànsit per part de la policia local. 
La regidora, Isabel Borràs, explica la seua gestió: l’inici de la fase II de l’edifici 
multiusos, el replanteig de les obres del polígon, la concessió d’una subvenció per a 
emergències municipals, i la de risc sísmics i ja està licitada la redacció del projecte, 
l’acabament del Pla Edificant a falta de les portes i les millores, la redacció del 
projecte de la reforma del Musical, la fase de licitació de la neteja del llac i millora de 
baranes  vegetació, la denegació de la subvenció de la recàrrega de vehicles i la de 
plaques solars en l’escola municipal infantil, la reforma dels despatxos dels grups 
polítics està acabant-se, l’informe de la cessió de la nacional 332. 
Continua amb el cicle hidràulic, explica que es gastaran en la millora de la tuberia de   
l’avinguda Antonio Molina, l’ actuació de la substitució d’una via aèria per evitar 
problemes elèctric. En agricultura explica la difusió sobre les subvencions agràries. 
Dona l’enhorabona als responsables de serveis municipals pel seu treball en festes 
amb la pandèmia, el fort desgast per ficar en marxa el funcionament de l’escola arrel 
del Pla Edificant, l’encomanda d’un informe lumínic. 
Contesta a les preguntes del regidor del PP en l’últim plenari: La Conselleria 
determina el període de cremes i l’Ajuntament no té competència en este tema. Els 
pobles que no tenen aprovat el Pla Local de Cremes no tenen este problema. 
Pren la paraula la regidora, M. José Malonda, i comenta la seua gestió: la subvenció 
de 9000 euros per a lloguer per a les persones vulnerables, les bases de la qual 
estan redactant-se des de la Mancomunitat per a tots els pobles de la Ribera, la 
subvenció del IV Pla de salut de 2300 euros per a la segona fase dels horts urbans, 
la subvenció per a persones vulnerables, la reunió per a arrancar la comissió de 
seguiment de benestar social, l’inici de les activitats saludables, l’estudi del servei de 
taxi, els casos de Favara de covid 19 és de 0 casos, el taller de llengües per a 
persones vulnerables, cursos d’igualtat realitzats, la subvenció de 1300 euros 
destinada a tallers de responsabilitat social, la subvenció del Pla de responsabilitat 
social de 3200 euros per a contribuir al creixement sostenible, la subvenció de 12000 
euros del Pacte de l’Estat per a fer activitats a la població de totes les edats. 
Pren la paraula el regidor Arturo Escrig i explica la seua gestió: l’obertura del gimnàs, 
l’inici de la plataforma Cronos per a regular les activitats, les subvencions per a les 
activitats esportives i culturals, la conferència de la clínica Tecma en octubre, la III 
fase del Pla Resistir, el curs per a formació digital per a persones grans, els cursos i 
tallers formatius per  a la gent gran, la denegació de la subvenció de promoció 
turística, la subvenció per a senyalar l’itinerari dels arbres monumentals del municipi, 
la crema de l’arròs d’octubre a desembre, l’app Quepar, una aplicació per a saber si 
es pot cremar. 
Pren la paraula l’alcadessa Oro Azorín i pregunta si han rebut mensualment les 
resolucions, les entrades de registre, els saldos bancaris i l’estat d’execució al que 
contesten els regidors que sí. Parla d’ocupació: 3 baixes amb 1 substitució en 
administració, passa el full amb el total de personal contractat,  la resolució de la 
subvenció de l’ ECOVID, i la de l’EMPUJU, la normalitat de l’inici de curs, el projecte 
de l’aula matinera, la matrícula de l’escola municipal infantil és de 20, la subvenció 
d’activitats educatives, les activitats de setembre de 15h a 17h, els bonos escolars 
són 180, les unitats educatives són les mateixes que el curs passat. EN formació no 
eixirà el curs de Valencià i Anglés. Passa el full de contractació i l’informe de la 
tresorera. 
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El llig íntegre i demana que s’adjunte a l’acta. 
Comenta que el plec del bar de la casa de la cultura eixirà en breu, el control de la 
plantació de canyamo està correcte. 
 
DESÉ. PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el regidor Rafael Gisbert i pregunta si la prohibició de l’avinguda 
Antonio Molina és indefinida i li contesta el regidor Jose Vicedo que està pendent de 
l’estudi per part dels policies. Pregunta per una factura d’un trasllat de camió i li 
respon la regidora Isabel Borràs que era un vehicle municipal avariat, pregunta per 
unes denúncies que s’han enviat a Delegació de govern i li contesta Alcaldia que són 
per consum d’alcohol, pregunta per l’expedient famós i demana que el Dictamen del 
Consell quede en acta li respon el secretari que la persona ha presentat al·legacions 
i s’enviarà l’expedient complet al Consell. Comenta que li ha arribat una sobre on 
estava l’informe d’alcaldia i de la FVMP però que no li ha donat temps a llegir-lo. 
Pregunta al secretari sobre les comissions informatives i li respon el secretari que en 
Favara no s’han fet mai i que no són resolutives. 
Comenta que va impugnar el plenari perquè la informació estava firmada després de 
la convocatòria del plenari li respon el secretari i l’alcladessa que s’ha fet informe 
desfavorable a la impugnació. Demana que s’adjunte a l’acta. 
L’alcaldessa li comenta que la proposta que motiva el no portar la moció del PSOE a 
plenari se li ha fet arribar en companyia de l’informe de la FVMP. I demana que 
s’adjunte a l’acta. Diu que ha fet providència d’alcladia perquè el secretari faça 
l’informe. 
El regido del PP, Pedro Juan Victoria, pregunta si el Pla Edificant està dins del 
termini al que li contesta la regidora Isabel Borràs que sí. Demana un prec que si es 
pot canviar el dia de la reunió amb la treballadora social. Pregunta si van a pagar-se 
la totalitat de la subvenció a les associacions i clubs al que li contesta l’alcaldia que 
en la comissió s’estudiarà si es paga la totalitat o solament la bese estàndard. 
L’alcaldessa demana que conste en acta la motivació de no portar les mocions del 
PP al que li respon el regidor del PP que ho ha rebut a migdia i no ha pogut llegir-ho. 
L’alcaldessa diu que no està en l’ordre del dia però és la seua responsabilitat 
explicar i motivar perquè no porta les mocions al plenari. 
El regidor exigix la motivació i l’alcaldessa li diu que la té, i li pregunta si la seua 
dona és M. Carmen Lloret al que el regidor li contesta que no admet tonteries, 
l’alcaldessa li demana disculpes perquè no ha tingut intenció d’ ofendre a ningú. 
Demana que conste en acta que el PP abandona el plenari. 
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i diu que ell tampoc ha rebut el 
document i que li dirà a la seua dona que no signe cap rebut de l’ajuntament i que 
també s’alcen. 
L’alcaldessa li diu que si la responsable de portar-la s’ha enganyat li demanarà 
disculpes i si el té les demanarà ell. 
Ala el plenari i demana disculpes al públic. 
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I no havent-hi més assumptes que tractar l’alcaldessa tanca el plenari i sent les 
22:02 hores del dia 21 de setembre de 2021, la Presidència va alçar la sessió, de la 
qual com a Secretari estenc esta acta.  
Secretari-Interventor 
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