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Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de 
béns dels regidors de la legislatura 2019-2023. 
 
L'article 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local establix que tots 
els membres de les Corporacions Locals formularan declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o puga proporcionar ingressos 
econòmics i sobre els seus béns patrimonials. 

L'article 131.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 24 de juny de 2010) afig que les declaracions anuals de béns i activitats seran 
publicades amb caràcter anual i, en tot cas, en el moment de la finalització del mandat, en els termes 
que fixe l'Estatut Municipal, i, a més seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, en els termes previstos reglamentàriament. 

El desplegament reglamentari d'este article es conté en el Decret 191/2010, de 19 de novembre, del 
Consell, pel qual es regulen les declaracions d'activitats i de béns dels membres de les Corporacions 
Locals de la Comunitat Valenciana que conté el model de publicació de les declaracions de béns i 
activitats. 

L'article 2 del Decret 191/2010 establix que el contingut de les declaracions d'activitats, béns i drets 
patrimonials serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província que corresponga, en els termes que 
fixe l'estatut municipal i, en tot cas, en el termini de tres mesos des de la presa de possessió o del 
cessament siga quina siga la causa del mateix. Així mateix, es publicaran anualment, dins dels 
primers tres mesos de l'any natural, les modificacions que es produïsquen l'any precedent. 

Havent presentat els Regidors de l'Ajuntament de Favara per a la legislatura 2011-2015 les 
corresponents declaracions de béns i activitats en els termes de l'article 2 del Decret 191/2010, 
procedix la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, segons el model contingut en 
l'Annex: 

 

1.- Titular del càrrec: Gisbert Aragó, Rafael 
Càrrec Públic origen de la declaració: Regidor de l'Ajuntament 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 150.581 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat):      69.500 Euros 
3. Total: 220.081 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 0 Euros 
III. Activitats: Oficial d'Almagasen en l'Ajuntament de Sueca 
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2.- Titular del càrrec: Escrig Catalá, Arturo-Gabriel 
Càrrec Públic origen de la declaració: Regidor en dedicació parcial 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 0 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 600 Euros 
3. Total: 600 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 0 Euros 
III. Activitats: Arqueólec 
 

3.- Titular del càrrec: Fayos Miñana, María-Amparo 
Càrrec Públic origen de la declaració: Regidora de l'Ajuntament 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 105.000 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 0 Euros 
3. Total: 105.000 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 55.624 Euros 
III. Activitats: Dependienta 
 

4.-Titular del càrrec: Azorín Canet, Oro 
Càrrec Públic origen de la declaració: Alcaldessa de l’Ajuntamenten dedicació parcial 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 98.654 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 8.000 Euros 
3. Total: 106.654 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 15.839 Euros 
III. Activitats: Professora 
 

5.- Titular del càrrec: Borràs Pastor, Isabel 
Càrrec Públic origen de la declaració: Tinent dl’Alcadeen dedicació parcial 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 144.242 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 5.500 Euros 
3. Total: 149.742 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 110.350 Euros 
III. Activitats: Cap d’obra  
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6.- Titular del càrrec: Vicedo Molina, José Francisco 
Càrrec Públic origen de la declaració: Tinent d’Alcade en dedicació parcial 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 60.000 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 9.000 Euros 
3. Total: 69.000 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 15.302 Euros 
III. Activitats: Especialiste Maquinaria 
 

7.- Titular del càrrec: Ciscar Cuñat, Esther 
Càrrec Públic origen de la declaració: Regidora de l'Ajuntament 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 152.000 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 123.000 Euros 
3. Total: 275.000 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 121.000 Euros 
III. Activitats: Profesora 

8.-Titular del càrrec: Victoria Miñana, Pedro Juan 
Càrrec Públic origen de la declaració: Regidor de l'Ajuntament 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 46.602  Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 24.600 Euros 
3. Total: 71.202 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 65.000 Euros 
III. Activitats: Diputació Asesor 

 
9.- Titular del càrrec: Malonda Pérez, María-José 
Càrrec Públic origen de la declaració: Tinent d’Alcade en dedicació parcial 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 70.604 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 15.100 Euros 
3. Total: 85.704 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 93.300 Euros 
III. Activitats: Netejadora 
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10.- Titular del càrrec: Morató Aragó, María-Isabel 
Càrrec Públic origen de la declaració: Regidora de l'Ajuntament 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 127.000 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 17.500 Euros 
3. Total: 144.500 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 10.000 Euros 
III. Activitats: Profesora 

 
11.- Titular del càrrec: Sala Almiñana, Mª Trinidad 
Càrrec Públic origen de la declaració: Regidora de l'Ajuntament 
I.- Actiu 
1. Béns immobles (suma dels valors cadastrals en el moment de formular declaració, atenent al 
percentatge de titularitat): 161.812 Euros 
2. Valor total d'altres béns (valor atenent al percentatge de titularitat): 3.000 Euros 
3. Total: 164.812 Euros 
II. Passiu (crèdits, préstecs, deutes, etc.): 73.000 Euros 
III. Activitats: Mestra   
 
 
El que es publica als efectes previstos en l'article 131.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i en el Decret 191/2010, de 19 de 
novembre, del Consell, pel qual es regulen les declaracions d'activitats i de béns dels membres de les 
Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana en els termes establits en la Disposició transitòria 
Única. 
 

Favara,  4 de juliol de 2019 

 

L'Alcaldessa 

Oro Azorín Canet 
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