ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DEL PLE DE DATA 02
DE JUNY DE DOS MIL VINT.

Dia
Hora
Lloc

2 de juny de 2020
20:00 h
Casa Consistorial de Favara

Sessió
Convocatòria

Ordinària (art. 38 R.O.F.)
Primera
Assistents
Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)
Isabel Borràs Pastor (COMPROMIS)
José Francisco Vicedo Molina (COMPROMÍS)
María José Malonda Pérez (COMPROMÍS)
Arturo Gabriel Escrig Catala (COMPROMÍS)
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)
No assistixen

Secretari –Interventor

Ernesto Barchino Bertomeu

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reunixen els Srs./Sres. Indicats i
indicades, 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
D’11/02/2020.
L’alcaldessa, Oro Azorín, dona la paraula als portaveus Pedro Juan Victoria (PP) i Rafael
Gisbert (PSOE) i no tenen cap objecció a l’acta.
S’aprova per unanimitat.
N.I.F.:P-4612500-A
TEL: 961769002
FAX: 961769427
E-MAIL:favara@gva.es

www.favara.es

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
46614 – FAVARA
VALENCIA

SEGON. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2020.
Pren la paraula el secretari, Ernesto Barchino, qui explica el motiu del reconeixement
extrajudicial.
El regidor del PSOE, Rafael Gisbert, pregunta si els diners que falten és per tindre el pressupost
prorrogat.
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que van a votar en contra perquè
5000 euros més els pareix molts diners. Sempre han intentat aportar el mínim i el justetet.
També diu que s’ha demanat informació.
Li contesta l’alcaldessa, Oro Azorín, que els nous alcaldes i alcaldesses han apostat per altres
serveis socials més complets que abans no es tenien i que 5600 euros no són diners per al gran
servei que està donant-se i que no s’ha d’oblidar que és deute d’un servei rebut. Li respon que
pot parlar amb el secretari i la treballadora social per a qualsevol informació.
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i pregunta si l’augment és degut als sous
del president i dels 2 vicepresidents. Li contesta l’alcaldessa que les 2 vicepresidències no
cobren. I el regidor del PSOE li contesta que va a votar en contra i a demanar informes.
Es passa a votació amb 5 vots a favor de COMPROMÍS, i 6 en contra del PP i del PSOE.
TERCER. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ TAXA DE L´AIGUA POTABLE.
Pren la paraula el secretari, Ernesto Barchino, per explicar el procés i els informes sobre la
reducció de la taxa d’aigua.
Es passa a votació i s’aprova per unanimitat.
QUART. APROVACIÓ SI S´ESCAU D’INICI DE L´EXPEDIENT D’ADQUISICIÓ D´UNA
NAU INDUSTRIAL PER A SERVEIS I ARXIU MUNICIPALS.
Pren la paraula la regidora de serveis municipals, Isabel Borràs, i motiva la compra de la nau
pel problema de l’arxiu i la falta de lloc del magatzem municipal. Este punt solament és l’inici
de l’expedient per conéixer la voluntat política i poder ficar-se a treballar en la busca d’una nau
adequada a les necessitats. Comenta que el pagament es faria del pla d’inversions de la
Diputació i és fonamental el consens de tots els partits.
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i comenta l’anàlisi de l’informe del tècnic
municipal. Vol que s’incloga en l’acta totes les propostes que s’hagen ofertat. Comenta que són
partidaris de la compra de la nau. Li contesta la regidora que estaran totes les propostes.
El regidor del PP, Pedro Juan Victoria, diu que hi ha molt d’atur, la Casa de les Diegues està
per acabar, en el cementeri cal invertir, l’arxiu municipal té goteres, la Casa de la Cultura está
per acabar, i diu que no hi ha una necessitat urgent del magatzem municipal.
Li contesta la regidora, Isabel Borràs, que l’arxiu municipal està en males condicions i el
magatzem municipal és tercermundista i que esta inversió no va en detriment d’altres serveis i
que és bianual per a l’execució, no una subvenció bianual en dotació.
Es passa a votació amb 5 vots a favor de COMPROMÍS, 4 en contra del PP i 2 a favor del
PSOE.
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CINQUÉ. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE L´APROVACIÓ DE
LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST PRORROGAT 2018.
Pren la paraula el secretari, Ernesto Barchino, i diu que hi ha un error en el punt número 4 per
un descuit seu.
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i diu que es basa en el que està signat i que
hauria d’haver-se subsanat.
L’alcaldessa diu que en el pròxim plenari es pot tornar a portar en l’ordre del dia.
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que cal anul·lar la resolució.
SISÉ. RATIFICACIÓ SI S´ESCAU DE LA RESOLUCIÓ D´ALCALDIA ON ES DESTINA
EL 20% DEL SUPERÀVIT DE 2019 A AJUDES ECONÒMIQUES PER PAL.LIAR LA
COVID19.
Pren la paraula la regidora de serveis municipals, Isabel Borràs, per explicar les bases
reguladores que possibilitaran destinar 28.000 euros del superávit a ajudes directes per
necessitats socials. Agraïx el consens de tots els partits, el PP i PSOE.
Es passa a la votació i s’aprova per unanimitat.
SÈPTIM. APROVACIÓ SI S´ESCAU DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PER
CONDONAR LA TAXA DE FEM I RECICLATGE A TOTS ELS COMERÇOS LOCALS I
LA TAXA DE TAULES I CADIRES A TOTS ELS BARS LOCALS.
Pren la paraula l’alcaldessa, Oro Azorín, i diu que en este assumpte el PP i el PSOE han estat
d’acord.
Pren la paraula el secretari, Ernesto Barchino, i detalla els imports que no s’ingressaran en
aprovar este punt.
Pren l’alcaldessa, Oro Azorín, per concretar que s’aprova una disposició transitòria, no una
modificación de taxes.
Pren la paraula el regidor del PSOE i diu que van a votar a favor però que és una proposta
insuficient. Detalla la proposta del seu grup i comenta que la proposta que es presenta és curta
per ajudar a les persones afectades.
Li respon l’alcaldessa que té raó, que encara estan treballant però que el pressupost de Favara
està limitat.
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que van a votar a favor i pregunta
per l’aportació al consorci i per la facturació per la baixada de recollida de tonellades. Remarca
que cal tindre en compte estes observacions.
Es passa a la votació i s’aprova per unanimitat.
HUITÉ. CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.
Pren la paraula la portaveus de Compromís, Isabel Borràs, i explica el seguiment de reunions
informatives i els correus electrònics arrel de la covid19. I que com el regidor del PP va demanar
la formació de la Junta de Portaveus s’ha portat al plenari.
Es passa a la votació i s’aprova per unanimitat.
NOVÉ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A LA SANITAT PÚBLICA I
UNIVERSAL.
Pren la paraula la regidora la regidora Isabel Borràs, i explica que s’ha intentat presentar-la de
forma conjunta però no ha pogut ser solamente PSOE i COMPROMÍS.
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Llig la declaració íntegra el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i tots els partits estan d’acord.
DESÉ. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i pregunta pels decrets que fica “rectificació
error material”. Li contesta el secretari que no canvia el fons sinó que és algun error de fet, no
afecta al fons del tema.
Pregunta per la resolució núm. 82 de fer poders a un advocat i li respon l’alcadessa que és per
a defensar una plusvàlua; per la núm. 78 de denegació de trienis li contesta l’alcaldessa que és
d’una extreballadora i que el secretari ha fet informe en contra, per la núm. 101 que és la
delegació en la 2ª tinent d’alcalde i li contesta l’alcaldessa perquè era persona afectada i havia
de delegar la firma, per la núm. 98 que és una denuncia; per la 96 que li respon el secretari que
és una qüestió formal que es fa tots els anys per a fer un càlcul d’estabilitat pressupostària, per
la resolució núm. 116 de modificació de crèdit li contesta l’alcaldessa que no ho recorda, per la
del cessament de la policia local i li contesta el secretari que la policia va demanar el cessament
i no es va presentar ni reincorporar al seu lloc de treball, per la núm. 126 i 125 que li contesten
que són denúncies de trànsit, la núm. 135 i 136 sobre el cessament i anomenament de secretaria
de Jutjat de Pau. Li contesta l’alcaldessa que ningú del personal de l’Ajuntament va voler i es
va recórrer a una persona activa de l’administració pública de la Mancomunitat, per la 155, i el
secretari diu que és una paralització d’obra.
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i pregunta pels terminis de la borsa
d’auxiliar administratiu i de monitors i contesta l’alcaldessa que s’han reactivat, pel pla mitjà
del pressupost i li contesta el secretari que és un pla que es fa sempre i que és relatiu i difícil
d’encertar, per la núm.118 i per la núm. 115 que solamente fica incorporació de romanents, la
núm. 111 creu que també está poc especificada, per la 128 que solamente fica aprovació de
factures i que també está incompleta.
L'alcaldessa comenta que intentarà preparar-se millor les resolucions de cara al plenari perquè
les llig per a la firma però no pot recordar-les totes després.
ONZÉ. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.
El PP presenta un moció d’urgència. Es vota la urgència i s’aprova per unanimitat.
La regidora del PP, Ester Císcar, llig la moció íntegra on demana la constitució d’una comissió
de benestar social.
L’alcaldessa li contesta que no entén que no han participat en la redacció de les bases i ara
presenten una moció per a formar una comissió de benestar social.
Pren la paraula la regidora, Isabel Borràs, i els recorda tots els seus correus demanant-los la
seua participació en la redacció de les bases de serveis socials i no han respost.
Es vota la moció i s’aprova per unanimitat.
El PSOE presenta la seua moció d’urgència. Es vota la urgència i s’aprova per unanimitat.
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El regidor del PSOE, Rafael Gisbert, llig la moció íntegra on demana que els portaveus polítics
puguen estar presents en totes les proves selectives i en els tribunals sense veu ni vot. El
secretari explica que l’assistència als tribunals depén del personal que el conforma i que pot ser
que no hi haga cap problema.
Es vota la moció i s’aprova amb els 6 vots de PP i PSOE i l’abstenció de COMPROMÍS.
DOTZE. INFORMES ALCALDIA.
Pren la paraula el regidor Jose Vicedo i dona compte de les actuacions de les seues regidories:
senyalització viària, obertura del Casal Jove i Ludoteca Juvenil, reunió amb les falles per a la
seua suspensió, reunió amb les comissions de festes per a decidir la suspensió.
Pren la paraula la regidora M. José Malonda i dona compte de les actuacions de les seues
regidories: repartiment de material i menjar, reunió amb la Secretària Autonòmica de Salut,
Isaura Navarro, amb la Xarxa de Salut, la devolució de les taxes de ioga i pilates, detalla la
tasca realitzada amb la treballadora social, comenta els xecs d’alimentació i les ajudes
econòmiques individualitzades, agraïx a UDP de Favara la seua aportació d’aliments.
Pren la paraula el regidor Arturo Escrig i dona compte de les actuacions de les seues regidories:
el quasi acabament del catàleg, el tancament de l’estudi arqueològic on les troballes no han
paralitzat l’obra de la Casa de les Diegues, el començament del tractament contra el mosquit
tigre, les reunions lemàtiques sobre la crema de la palla de l’arròs, el retard del plantament de
l’arbre de la vida per mesures de seguretat, la paralització de les caixes-niu de les rates-penades
per la covid 19, el reintegrament de les taxes del gimnàs i de les classes d’esport, l’obertura del
pavelló i el poliesportiu per als clubs federats amb torns i mesures de desinfecció, l’adquisió de
gàbies per al Pla felí, la decisió de no portar endavant el mercat, l’assessorament als comerços
en materia de seguretat i protocols, la suspensió de la Trobada de boixets per la legislación
vigente, el tancament del mercat dels dimecres fins a setembre.
Pren la paraula la regidora Isabel Borràs i dona compte de les actuacions de les seues regidories:
l’Ajuntamnt ha guanyat el judici contra Acciona i cobrarà 250.000 euros, la proposta de la
comarcal CV510 del Ministeri i la Diputació és trasladar-la per l’avinguda Reverend Antonio
Molina, la contractació d’un tècnic de camins per presentar una proposta municipal, el trasllat
del pont baix del viaducte, la finalització de l’accessibilitat del Casal Jove i el Musical, en les
millores de la Casa de les Diegues es farà estructura, el canvi de les lluminàries, la redacció del
projecte del Pla Edificant ja está quasi acabat a falta de determinar les propostes últimes, l’inici
de la pèrgola, l’IFS ja està quasi acabat a falta del mobiliari urbà, el problema de l’illa de
contenidors davant les escoles, la publicació del Pla d’inversions s’ha publicat ja, la desinfecció
2 dies a la setmana, l’entrada de 2 persones de la borsa de neteja.
Pren la paraula la regidora i alcaldessa Oro Azorín i dona compte de les actuacions de les seues
regidories i gestió: l’agraïment a tot el personal municipal, a les treballadores de Vareser, a
Embalpack, a Vitalia, a Cordrac Làser, a les persones voluntàries que han donat el seu temps
a ajudar, al personal mèdic, al CEIP Fèlix Olmos, a la Directiva de l’Escola Infantil Municipal,
al veïnat de Favara i als més menuts i menudes, la rebaixa del sou de tot l’equip de govern en
un 20% durant el confinament, la reducció d’un 40% dels regidors de Jose Vicedo, Arturo
Escrig i M. José Malonda, el manteniment del sou d’Isabel Borràs i Oro Azorín al 100%, el
possible tancament de les piscines, festes i escola d’estiu en tots els pobles menuts de la Ribera
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Baixa, el magnífic treball del GMP i de l’Escola Municipal Infantil, la subvenció del Labora,
el Pla d’Ocupació Local, la redacció de les bases del bono escolar i de la gratuïtat dels libres,
la recuperació dels dies del curs de cuina, la devolució dels cursos de Valencià i Anglés, la
despesa de 7600 euros gastats amb material per a la covid19, la relació de contractes del 2020,
la impossibilitat de programar una agenda pel confinament, l’ajornament de l’auxiliar
administrativa, la comissió per a 2 anys del policia que té la plaça, la petició d’un policia més,
la gratificació de 120 euros mensuals al personal de serveis municipals i policia local, el
repartiment de les bases als clubs i associacions i de les bases d’ajudes de serveis socials, els
concursos de dibuix i de contes.
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i pregunta pel cost del carrer obert al costat
del parc i pel cost del reasfaltat del carrer rei en Jaume i en Pere; també pregunta si s’ajornen o
es cancel·len les activitats festives i culturals, al que li contesta l’alcladessa que les festes amb
el format de sempre son inviables de portar i que s’han ajornat tots els contractes.
També pregunta per les treballadores de Vareser que han estat netejant en espais públics al que
li respon l’alcaldessa que l’empresa les va formar i va fer els tràmits pertinents; pregunta pel
BIM al que la regidora Isabel Borràs li contesta que solament va informació i gestió municipals.
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que no farien propostes de programa
electoral però sí les seues aportacions. L’alcaldessa li respon que en un BIM no tenen cabuda
els grups polítics; a més, comenta que el PP no han fet cap aportació al BIM. I recorda que no
solamente es fa política en el plenari sinó amb reunions o correus. El regidor del PP diu que el
telèfon també és per a treballar.
Continua el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i pregunta de qui és la seu de l’ Ajuntament i
prega que les fotos en la seu no siguen del partit de Compromís sinó que estes fotos es facen en
la seu de Compromís i no en l’Ajuntament, l’alcladessa li accepta el prec ja que té raó. Comenta
que no l’han cridat per a la reunió amb el diputat de carreteres al que li respon la regidora Isabel
Borràs que li va telefonar. També comenta la modificació de crèdit d’una borsa social i que va
rebre una telefonada de l’alcaldessa dient-li que anava a ficar-li una querella. L’alcaldessa li
respon que després d’estudiar la querella no l’ha portaran endavant perquè no es pot guanyar la
intencionalitat.
També comenta que en un comunicat digueren: “Lladres, doncs cavalquem” i que no va a
consentir que els tracten de gossos i demana una disculpa pública. Diu que ve a treballar i no
els poden dir i tractar de gossos perquè això provoca crispació. L’alcaldessa li respon que es
una frase feta que significa que estan treballant i per això fan soroll. L’alcaldessa demana
disculpes però el regidor no les accepta en el plenari sinó on s’ha publicat el document. Acaba
dient que no va a consetir-ho més.
Pren la paraula el regidor del PP i pregunta per les festes, per la taxa de l’escola infantil
municipal, i pregunta si costa 100 euros o 400 euros mensual, pregunta si s’han fet EROS, li
respon l’alcaldessa que no, i que els bonos s’han deixat de cobrar perquè van enganxats a
l’assistència dels xiquets i les xiquetes i ara es demanarà la subvenció per a compensar els
bonos. Pregunta pel comentari que ha fet l’alcaldessa que “la Mancomunitat està en l’ aire” i li
contesta que es referix en l’àmbit polític.
Pregunta si s’està fent-se el PCAP de la neteja d’edificis i se li contesta que és un document
complexe i per tant la redacció la farà una empresa especialitzada. Pregunta si hi ha coses o
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cases protegides en el Catàleg de béns protegits li respon el regidor que sí però que está encara
en revisió. Comenta que en la redona podria tindre una eixida al polígon ja que seria un
avantatge i li respon Isabel Borràs que això els tècnics ja ho han descartat. El regidor descarta
que la comarcal passe per un altre carrer del poble ja que no té sentit.

I no havent-hi més assumptes que tractar l’alcaldessa tanca el plenari sent les 22:44
hores del dia 06 de juny de 2020, la Presidència alça la sessió, de la qual com a secretari estenc
esta acta.
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