
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE  L'AJUNTAMENT DE FAVARA 
DE  DATA 4 DE FEBRER DE DOS MIL DÈNEU 

                       

Dia : 4 de febrer de 2019
Hora: 19:00 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)

Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana  (PP)
Juan Bautista Serra Galan (PP)
Trinidad Sala Almiñana (PP)

Secretària  Interventora Lourdes Navarro Collado

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. 

Pel  portaveu  del  grup  municipal  Popular  es  disculpa  la  no  assistència  del 
regidor  Salvador Cebolla Pelegrí per motius laborals i a continuació es declara oberta 
la sessió i es procedeix a conéixer dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia i que són  
els següents:
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PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7/01/2019.

SEGON.  DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  D’ALCALDIA  SIGNADES  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

TERCER. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

QUART.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU  DE  LA  DEROGACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL 
VIGENT  REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEI DE VEU PÚBLICA.

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER CEMENTERI MUNICIPAL.

SISÈ. DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT TRIMESTRAL.

SETÉ. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

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

 NOVÈ. PRECS I PREGUNTES
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PRIMER PUNT. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7/01/2019.

Es sotmès a votació l’acta de la sessió plenària i s’aprova per unanimitat del regidors i  
regidores presents.

SEGON PUNT.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES 
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

Per Alcaldia es dona la paraula als portaveus dels Grups Municipals Popular i Socialista 
perquè  manifesten  alguna  observació  o  petició  d’informació  al  respecte  de  les 
resolucions.
 
El regidor Pedro Juan Victoria pregunta sobre la resolució d'adjudicació de les obres del 
Edifici multiusos i Alcaldia confirma que es deu a la renuncia per part de l’empresa que 
va resultar adjudicatària de l'execució de les obres de l’Edifici multiusos.

El  regidor  Rafael  Gisbert  demana detalls  sobre la  resolució  de data  14/01/2019.  A 
petició de l’Alcaldessa la Secretària comenta la formalització de la nota de reparo amb 
motiu de les contractacions de direcció d’obra d’uns serveis siguen aquest el motiu de 
resolucions d’alcaldia donant trasllat a l’òrgan al que afecta la discrepància i  altres 
resolucions d’alcaldia posteriors amb l’acord d’alçament del reparo.

El regidor Rafael Gisbert pregunta sobre la resolució de transferència d’aplicacions de 
la mateixa àrea de despesa de l’ADL. Alcaldia confirma que restava el trimestre per 
pagar al consorci i per assumir el pagament de l’ADL i com sobrava crèdit de l’aplicació 
de la borsa es va transferir.

TERCER PUNT. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE  LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

No havent cap resolució a ratificar es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.

QUART PUNT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL VIGENT  REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEI DE VEU PÚBLICA.

Per part de l’Alcaldessa s’explica els motius de la proposta amb la finalitat de no tindre 
accés a diners de la persona que treballa al registre i pel cost d’adquisició d’una caixa  
registradora,  a  més  no té  repercussió  en  les  arques  municipals  (0.08).  L’acord  de 
derogació de l’ordenança reguladora de la taxa pel servei de veu pública té la finalitat 
d’arribar al punt de no tocar diners a l’àmbit públic.

Pedro Juan Victoria manifesta el seu vot a favor i comenta que actualment no té cap 
motiu de ser aquesta ordenança que ve del 2001 i el tema dels diners cada volta és 
més complicat.

Rafael  Gisbert  manifesta  que en la  mateixa línia  és important  que  la  quantitat  és 
insignificant  que  la  gent  no  toque  metàl·lic  perquè  després  també  està  l’error 
involuntari i està el problema del funcionari.

Acta de la sessió plenària ordinària de data 4 de febrer de 2019



Es  sotmés  i  s’aprova  per  unanimitat  del  regidors  i  regidores  presents  la 
derogació de la taxa pel servei de veu pública.

CINQUÈ PUNT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TAXA PER CEMENTERI MUNICIPAL.

Alcaldia comenta als presents la necessitat de començar la modificació de l’ordenança 
vigent donat l’estat de runes del cementeri amb el consens dels regidors i regidores 
presents.

Pedro Juan Victoria comenta que el article 27 recull un cost del trasllat del difunt i no 
està d’acord pel cobrament de 350 euros del trasllat i demana fer un esforç perquè en 
ningú moment es culpa dels familiars l’estat del cementeri. S’hauria de permutar la 
caseta i els gestos de trasllat haurien de ser assumits per l’ajuntament.

Alcaldia comenta que el que paga la família no es el nínxol nou si no la taxa per tota la 
despesa administrativa i de personal que genera els trasllats. Encara que no agrada 
ficar una taxa el cost és el que li costa a l’ajuntament, no es dona un nínxol nou però 
es cobra el trasllat allà on les restes humanes vagen dipositades, si és en la fosa comú 
serà zero euros, si és en ossera col·lectiva serà cinquanta euros i en ossera individual 
dos-cents euros. 

Pedro Juan Victoria comenta que no té  clar  l’ordenança i  l’article  27 “l’ajuntament 
concedirà la nova unitat de soterrament sense cobrar la taxa municipal” i els trasllats 
tenen dos preus, 200 i 350 euros si la caseta està en ruïna. 

Isabel Borràs comenta que en l’expedient de ruïna una part mínima És l’aprovació de 
l’ordenança del  trasllat  del  cos  i  comporta  molt  de  treball  administratiu  i  que açò 
comporta la taxa. Partint de l’expedient del  tècnic de ruïna després s’ha de fer un 
informe del temps transcorregut de l’últim soterrament, amb el seu cost, petició de 
partides de defuncions, amb respecte als cinc anys, comprovar les malalties i fer-se per 
un funcionari, s’ha de donar trasllat d’al·legacions a familiars, es fa públic l’expedient 
contradictori i s’inicia l’expedient de ruïna i al començar-lo s’extingeixen els drets de 
propietat. S’ha de requerir  als hereus o titular les indicacions de la ubicació de les  
restes,  ordre  d’exhumació  de  cadàvers,  retirada  de  làpides.  És  un  expedient  molt 
farragós i laboriós prèvia a que s’exhuma un cadàver.

Pedro  Juan  Victoria  comenta  que  entén  que  l’ajuntament  ha  d’assumir  totes  les 
depeses i que es va fer una reunió informativa.

Alcaldia comenta que amb un cementeri en ruïnes el propietari del nínxol el perd i es 
vol arribar a un terme mig, sent conscients que el veí  tampoc tenen la culpa al cent 
per cent, un terme mig és no cobrar la concessió de 500 euros però es partix que el  
treball que s’està fent per passar les restes al nou cementeri s’ha de pagar la taxa i no  
es pot donar en total gratuïtat.
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Pedro Juan Victoria demana un esforç per part de tots i recorda l’article 22 (actuacions 
especials  per  causa  d’obres)  de  l’ordenança  que  recull  la  necessitat  “d’obres  de 
reparació” i en aquests cas no comporta taxa de cobrament a l’ordenança i  proposa a 
la corporació que no es cobre ni els nínxols ni els trasllats. 

Juan Serra comenta que en aquest article s'està parlant d’una necessitat imperiosa i 
que açò no es responsabilitat  del  familiar  és una responsabilitat  nostra i  es fa per 
necessitat. Alcaldia comenta que la legislació mortuòria no permet permutar un nínxol  
quan s’ha declarat en runes.

Rafael Gisbert comenta que el trasllat dels familiars de la zona en estat de ruïna és una 
causa excepcional, es va fer una reunió en tots els veïns a la Casa de la cultura, i les  
taxes no són administratives és una taxa pels treballs de trasllat i  els ajuntaments 
poden fer el que volen i en altres ajuntaments les restes no paguen i no es cobra ni un  
duro, per açò es pot fer el que es crega perquè és una causa excepcional i de ruïna.  
Aquesta ordenança es veu indefinida i el partit socialista votarà en contra conforme 
està redactada i  convidarà a fer  una reunió en tots el  grups polítics per tornar de 
redactar-la de nou.

Alcaldia comenta que la posició de l’oposició està definida, i l’equip de govern pensa 
que en cara que no siga una decisió popular tot el que causa una despesa a les arques 
municipals ha de recaure en un cost raonable. Al·ludeix a l’article 41 on es defineix el 
preu per exhumació de cadàvers. La responsabilitat no és ser popular però es deixa 
damunt de la taula.

Isabel Borràs en contestació a Rafael Gisbert que es disposa de l’ informe tècnic on el 
BLOC I es declara l’estat de ruïna i en el mateix informe el tècnic també afegeix els 
blocs IFGJK 184 nínxols en la mateixa situació i és una irresponsabilitat per part dels 
dos grups municipals demorar-ho, perquè en el moment que s’assolix tot costarà el 
preu de les proves d’ADN, encara que  políticament no és agradable.  Creu que es 
irresponsable deixar que s’assolisca tot i anar demorant-ho.

Juan Serra comenta que  sabent-ho que està assolant-se deixar  que s’assole és lo 
irresponsable.

Rafael Gisbert comenta que amenaçar-los com responsable és fort i que l’ordenança se 
la passaren fa dos o tres dies.

Pedro  Juan  Victoria  comenta  que  si  s’haguera  agilitzat  nomenant  una  comissió 
s’estalviaríem aquestos debats.

Alcaldia comenta que aquesta ordenança es pot mirar en dos o tres dies de sobra i 
demana als assistentes votar-la i després es marcarà una reunió per aportar idees.
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Es sotmès a votació i no s’aprova de l’ordenança amb el vot en contra de tres 
regidors/es del grup socialista, tres regidors/es del grup popular i el vot a 
favor de quatre regidors/es del grup compromís. 

SISÈ PUNT. DACIÓ DE COMPTE DE LES DADES DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
TRIMESTRAL.

Per la Secretària es dona compte de les dades del període mig de pagament trimestral, 
amb el detall del quart trimestre de 2018:

Ràtio operacions pagades: 1.66

Ràtio operacions pendents de pagament: 221.23 

Període mig de pagament de  21.23

SETÉ PUNT. INFORMACIÓ D’ALCALDIA.

L’Alcaldessa comenta:

 Des  de  la  Mancomunitat  de  la  Ribera  Baixa  s'està  intentant  un  conveni 

l'execució d‘una gossera municipal  per  a tots  els pobles que conformen la 
Ribera Baixa i s'està treballant perquè des del Consorci es porte la gestió de la 
gossera

 A l’escola Fèlix Olmos hi haurà un intercanvi d’alumnes per la data del 2 de 

març i fins al 7 de març.

 Comença el Ribera Impulsa dimarts i dijous en la Ludoteca per fer orientació i 

seguiment d'ocupació.

 Informa  que  es  va  desplaçar  el  Diputat  de  l'àrea  de  Carreteres  per 

l'acabament de les obres de la carretera comarcal i per part de la corporació 
es va demanar més llums als pas de vianants, que s’acabara l'accessibilitat,  
també es demanà rebaixar l’altero i en la redona per l’acumulació d’aigua es 
va reenviar reclamacions dels veïns. L’actuació per part de la Diputació és la 
realització  de  dos  embornals  al  dos  carrers  de  la  redona  i  també  es  va 
confirmar que ell.

 El dia 1 de març es farà l’exposició Vicent Jarque a la Casa de la Cultura i es 

farà la difusió mitjançant bans d’alcaldia.

 Respecte  de  l’himne  de  Favara  es  difondrà  un  díptic,  amb  referència  a 

Salvador España, l’ horari, amb la lletra i el detall del procés i es farà el 20 i 23 
de febrer.

 Informa que s’ha llançat el  primer concurs de Narrativa d’Isabel de Villena 

amb el tema de la solidaritat.

 Informa  que  s’ha   tancat  el  termini  per  la  borsa  de  neteja  amb 

aproximadament  vint-i-tres  interessats  i  la  borsa  de  monitors  amb  tres 
persones interessades.
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 Anuncia que eixirà una borsa de personal d’oficis múltiples i enterrador.

VUITÈ PUNT. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 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.

NOVÈ PUNT. PRECS I PREGUNTES.

L’Alcaldessa dona pas al torn de precs i preguntes:

 El  regidor  Juan  Serra  pregunta  sobre  quan  es  formula  una  denúncia  d’un 
vehicle mal aparcat qui denuncia, i pregunta a la Secretaria si el dia set del deu 
a les onze i vint DE la nit la policia estava treballant. La Secretaria contesta que 
ella no pot confirmar si estava treballant i invita a que manifeste per escrit la 
seua pregunta.

 El  regidor  Rafael  Gisbert  pregunta  a  la  regidora  d’Igualtat  si  s’ha  reunit  la 
comissió d’Igualtat perquè comenta que a les bases de neteja d’edificis públics 
i monitor de temps lliure la comissió s’hauria d’haver reunit per mirar els errors 
de les bases. El l’àrea d'accés a l’ocupació del Pla d'Igualat que va ser aprovat 
en sessió plenària una mesura és implantar programes per inclusió a dones 
víctimes de violència de gèneres o en situació de necessitat especial de lloc de 
treball,  i  possibilitar  la  participació  dels  dos  sexes  en  les  comissions  de 
baremació,  possibilitar  l'accés  per  igual  a  l’ajuntament  de  Favara,  radicar 
processos discriminatoris, facilitar l'accés al treball del sexe menys representat 
als llocs de treball...Entre el Pla d’Igualtat també diu el llenguatge sexista. 
A  les  bases  de  neteja  d'instal·lacions  de  competència  municipal  el  partit 
socialista  presentà  un  recurs  respecte  de  la  duració  del  contracte  i  la 
penalització,  però  s’intenta  en  les  administracions  que  hi  haja  unes  bases 
genèriques i en les dos bases es diferència el coneixement del valencià amb 
puntuacions diferents sense cap sentit i el mes greu es que a l’hora d’accedir 
per beneficiar a un lloc a l'accés a un treball s’ha de fer en estudis on el sexe 
infravalorat  tinga més oportunitats  per  a tindre la igualtat  plena. Ara en la 
situació sociolaboral un home a l’atur i sense cobrar cap subsidi de prestació o 
renda puntuaria 0,70 i una dona per ser dona 0.80 i no És just i s’ha de revisar.
No és correcte que en la neteja d’edificis no es premie l’home davant de la 
dona per l'igualat de sexe, la qüestió sociolaboral s’ha de mirar i demana a 
l’ajuntament que es revisen les bases aprovades, encara que demana també 
que es conteste als recursos de reposició.

Alcaldia comenta que les funcions de la comissió no És revisar les bases que trau la 
regidoria  de  turno  o  alcaldia,  la  seua  feina  es  vetlar  perquè  el  Pla  d’igualtat  es 
complisca. Per ficar en les bases de neteja el 0,8 de punts per ser “dona” hi ha un 
informe de l’Agent de Desenvolupament Local, Paqui Oltra, que recull que de 1.000 
atencions fetes un 20% a soles És de  homes i el 80% de dones, dones que sense la 
possibilitat de tindre economia, sense cotxe propi i sense independència indirectament 
pot tindre un risc de maltractament pel que fa a la igualtat. El Pla D’igualtat comporta 
que s’ha de intentar evitar la desigualtat i promocionar la dona. El 0.8 ve justificat amb 
el informe de l’ADL.

Rafael Gisbert contest que ell no ha dit que es lleve el 0.80 de puntuació, i diu que si  
s’ha de primar a la dona que es premie. En el Pla d’empleo social que es va fer quan 
governaven de 94 contats 66 dones es beneficiaven i no estava el 0.8 perquè en els 
barems un home o dona separat, un home o dona en càrregues familiars entrava la 
dona. Comenta que demanarà l’estudi que no ha vist.
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Secretària comenta que la redacció de les bases es va demanar suport a l’ADL 
perquè  aportara  un  estudi  de  la  població  del  municipi  i  es  va  aportar  un 
informe on recull l’estudi de la població per sexe, per edat, per sectors  i va 
arribar  a  la  conclusió  que  la  població  de  dones  necessitava  gaudir  d’una 
discriminació positiva  sense conculcar l’article  14, 23 i el 103 de la Constitució 
Espanyola.  La  puntuació  del  0.8  està  suportada  en  l’informe  que  obra  a 
l’expedient.

Rafael Gisbert demana explicacions de perquè no es fica també el 0.8 en la borsa de 
monitors de temps lliure. Alcaldia contesta que el perfil doni per afavorir a la dona es 
en la borsa de neteja i en la borsa de monitors no es necessari. 

 Rafael Gisbert comenta que a l'anterior plenari es va demanar a la regidora 
Isabel Borràs actuació en el parc Enric Valor pel seu estat deficient i que no 
s’ha netejat. Isabel Borràs comenta que segons els recursos del que disposa 
l’ajuntament però que en funció de que es dispose de més personal es farà 
major actuació al poble.

 Juan Serra pregunta que el diners de les multes de trànsit on van destinades. 
Alcaldia confirma  que les denúncies no les cobra L’  ajuntament  de Favara 
perquè es va signar  un conveni  amb la  Direcció de trànsit  d’Alzira  per  les 
tasques  de  recaptació  i  que  a  soles  disposen d’una policia  municipal.  Juan 
Serra comenta que li pareix lamentable que els diners del veïns de Favara que 
l’ajuntament no percep res i primer el que faria És no denunciar i comenta que 
ha observat que sempre es  denúncia a les mateixes hores, tots el dies i als 
mateixos puestos. Vull saber un dia qui ha denunciat perquè sap que eixe dia 
no estava treballant la policia local i eixe dia no ha denunciat la guàrdia civil ni 
la policia local vol saber qui ho fet. Alcaldia respon que pregunte en la policia 
de trànsit d’Alzira que és l’organisme que ha denunciat i  que comprova les 
sancions.

 

I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 20:16 hores del dia 4 de febrer 
gener de 2019, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària estenc 
esta acta.

       Vist i plau

      L'Alcaldessa La  Secretària Interventora

    Oro Azorín Canet        Lourdes Navarro Collado
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