ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
19 DE GENER DE DOS MIL VINT-I-UN.

Dia
Hora
Lloc

19 de gener de 2021
19:00 h
Casa Consistorial de Favara

Sessió
Convocatòria

Ordinària (art. 38 R.O.F.)
Primera

DE

DATA

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)
Mª Trinidad Sala Almiñana (PP)
Esther CiscarCuñat (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 és reunixen els Srs./Sres.
indicats, tots ells i elles integrants de l'Ajuntament en 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:

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

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- ELECCIÓ DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
L’alcaldessa dona la paraula al secretari-interventor el qual explica el funcionament
de la votació per al jutge/essa de pau.
Fetes les votacions, han eixit de candidats i candidates com a titulars i suplents els
següents.
Bárbara Císcar Soler
Noelia Soler Rosa
Maria Antonia Bixquert Galán trau els suficients vots per a ser suplent
Cayetano Bravo Oliver
Genoveva Guevara Pineda
Però cal repetir la votació per a traure titular ja que no es té majoria. Es fa un recés i
fetes les segones votacions, el resultat és el següent.
Noelia Soler Rosa 5 vots per a Jutgessa de pau
Cayetano Bravo Oliver: 6 vots per a Jutge de pau
Queda, per tant, de suplent Maria Antonia Bixquert Galán i de Jutge de pau,
Cayetano Bravo Oliver.

SEGON.- APROBACIÓ SI S´ESCAU, DEL CANVI DE COMPRA DE LA NAU
INDUSTRIAL AMB REFERENCIA C/ ALBUFERA 10, PER LA NAU INDUSTRIAL
AMB REFERENCIA C/ ALBUFERA EMPRESA RIBERA CONS, I LA APORTACIÓ
NECESSARIA DE 15.000 €, PER A TAL EFECTE.
L’alcaldessa dona la paraula a la regidora de serveis municipals, Isabel Borràs, la
qual explica tot el procés sobre la compra d’una altra nau industrial (carrer Albufera,
25) donat que la propietària de la nau que es va acordar, renuncia a la venda.
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i comenta que hi ha un
procediment obert i que veient els informes no li quadren les coses perquè es valora
la nau en sí i no tota la parcel·la. També diu que no li quadra que l’informe tècnic no
valore igual els conceptes de K1, K2, K3, K4 i que caldria valorar la totalitat de la
parcel·la.
Continua dient que hi ha un acord de ple i no sap qui ha d’anul·lar eixe acord de ple i
per tant, van a votar en contra.
L’alcaldessa li dona la paraula al regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que va a
centrar-se en la precipitació de l’anul·lació del ple i creu que és millor esperar un poc
per prendre una decisió i que troba a faltar un informe jurídic.
L’Alcaldessa els respon que en juliol l’informe l’entengueren tots perfectament i els
paràmetres eren correctes i diu que a tots els haguera agradat haver comprat la nau
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però si la persona es retracta no es pot pagar la nau amb l’IVA perquè seria la més
cara i cal respectar la decisió de no vendre de la propietària.
L’alcaldessa, Oro Azorín, li dona la paraula al secretari-interventor el qual explica
que l’Ajuntament està exempt de l’IVA i que qui no cumplix amb el tracte és la
propietària de la nau, no l’ Ajuntament; per tant, queda anul·lat, com un contractista
quan es tira arrere i s’anul·la el contracte sense fer-se cap gestió.
Es passa a votació:
VOTS A FAVOR: 5 de COMPROMÍS
VOTS EN CONTRA: 2 de PSOE i 4 de PP
ABSTENCIONS: 0
Queda rebutjada la proposta.
TERCER. RATIFICACIÓ SI S´ESCAU, DEL CANVI D´ANUALITAT DEL PLA
EDIFICANT DEL CEIP FELILX OLMOS DE FAVARA.
L’alcaldessa, Oro Azorín,explica que el motiu del canvi d’anualitat al 2021 és motivat
per qüestions administratives.
Es passa a votació:
VOTS A FAVOR: 5 de COMPROMÍS, 2 de PSOE i 4 de PP
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 0
Queda aprovada la proposta.

CUART.- APROBACIÓ SI S´ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA DEL PLA DE
INVERSIONS PER A LA MILLORA I SERVICIS EN POLIGONS (IVACE).
L’alcaldessa li dona la paraula a la portaveu de COMPROMÍS, Isabel Borràs, que
explica que solament és demanar la subvenció de 122.245,52 euros amb IVA inclòs
per a la d millora viària, de zona verda, substitució de leds.
Es passa a votació:
VOTS A FAVOR: 5 de COMPROMÍS, 2 de PSOE i 4 de PP
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 0
Queda aprovada la proposta.
CINQUÉ. APROBACIÓ SI S´ESCAU, DE LA PARTICIPACIO EN LA GOSSERA
COMARCAL DE LA RIBERA.
L’alcaldessa li dona la paraula al regidor de benestar animal, Arturo Escrig, el qual
explica totes les característiques del projecte de la gossera de la Ribera.
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Pren la paraula el portaveu del PSOE, Rafael Gisbert, i diu que és un bon projecte i
van a votar a favor.
Pren la paraula el portaveu del PP, Pedro Juan Victoria, i pregunta què passarà
quan un animal necessite cures o altres coses.
Es passa a votació:
VOTS A FAVOR: 5 de COMPROMÍS, 2 de PSOE
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 4 de PP
Queda aprovada la proposta.
SISE. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Pren la paraula el portaveu del PSOE, Rafael Gisbert i pregunta quin bufet s’ha
anomenat per a portar l’acció contra ACCIONA. Li contesta l’alcaldessa, Oro Azorín,
que és la mateixa advocada que ha guanyat els 250.000 euros en el judici contra
ACCIONA.
També pregunta per la sanció sobre animals i li contesta l’alcaldessa que és per una
assumpte d’insalubritat d’animals.
Pren la paraula el portaveu del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que no té cap pregunta.

SEPTIM. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF.
No hi ha cap assumpte d’urgència.
HUITE. INFORMACIÓ D’ ALCALDIA I REGIDORIES.
Pren la paraula la regidora de COMPROMÍS, M. José Malonda i explica la seua
gestió política: el seguiment de la Covid 19, i l’activitat per a la consciència de la
igualtat.
Pren la paraula el regidor de COMPROMÍS, Arturo Escrig, i explica la seua gestió
política: efectes de la covid 19 en l’àrea d’esport, la inversió en les instal·lacions
esportives (pàdel, paviment de frontó, il·luminació del pavelló, pintura del trinquet i
dibuixos en les grades), valora positivament la participació en el foment del comerç
local, les ajudes dels comerços, l’ajornament de la campanya de la vacunació per la
covid 19, el pla colonial amb l’esterilització de 25 gates, la participació veïnal de 10
persones dels horts urbans.
Pren la paraula la regidora de COMPROMÍS, Isabel Borràs, i explica la seua gestió
política: neteja i desinfecció de llocs municipals, mobiliari urbà, i interior d’edificis, la
col·locació de 10 dispensadors de bosses de fem per animals, la licitació del PCAP
de la neteja d’edificis, la tramitació de l’adquisició del cotxe elèctric, la subvenció del
cotonet, els 250.000 euros en firme d’ ACCIONA, la denegació d’una subvenció – la
del canvi de canonades d’ Antonio Molina- el canvi d’imbornals del carrer Castelló,
l’adjudicació de l’obra del Pla Edificant i la de la filtració de la piscina municipal, la
redacció dels plans d’inversions de la Diputació.
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Pren la paraula el regidor de COMPROMÍS, Jose Vicedo, i explica la seua gestió
política: la bona acceptació de la cavalcada de Reis, l’anul·lació de la festa de Sant
Antoni, les activitats del personal monitor, l’autorització d’aparcament en les dos
parts del carrer Antonio Molina amb la finalitat d’evitar el pas de camions.
Pren la paraula l’ alcaldessa, Oro Azorín, i explica la seua gestió política: la relació
del personal contractat de la borsa de l’Ecovid, el programa ECOVI _han entrat 4
persones- , la renúncia de l’ADL actual, i la incorporació de la titular del GMP, la
relació de totes les persones contractades en el 2020, el lliurament del certificat
d’haver enviat les resolucions, les entrades i les eixides i l’estat d’execució i el saldo
als portaveus polítics, la paralització dels cursos de formació d’anglés i valencià, i la
normalitat en el tema de la covid 19 en els 2 centres educatius del poble.
NOVE. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert i pregunta per les trampes del
gats i li respon el regidor, Arturo Escrig, que ja està treballant en eixe tema.
Pregunta també per unes factures de Saforval i li contesta la regidora de
COMPROMÍS, Isabel Borràs, que és una notificació de reclamació d’hisenda.
Pregunta per un registre d’eixida al diputat comarcal de carreteres sobre dos queixes
i li respons l’alcaldessa, Oro Azorín, que és la pintada d’una línia contínua i
l’embassament de l’aigua en la rotonda.
Pregunta per un vehicle municipal en les xarxes socials i li respon l’alcaldessa que
no sap res.
Comenta l’incompliment de la legislació en el tema dels estatuts dels treballadors i li
contesta la regidora d’ocupació, Oro Azorín, que l’administratiu i l’ADL ja li ho han
explicat, i que va parlar amb les 4 persones afectades, se’ls va demanar disculpes i
se’ls va avisar que l’efecte del canvi de contracte serà als 15 dies.
Acaba preguntant per l’expedient de revocació i l’alcaldessa li dona la paraula al
secretari-interventor el qual explica que està en la gestió d’un informe jurídic. Acusa
el regidor d’utilitzar els fons públics al que li contesta l’alcaldessa que està equivocat
ja que l’informe és per assessorament del secretari-interventor i no per a ús propi.
L’alcaldessa, Oro Azorín, li dona la paraula al portaveu del PP, Pedro Juan Victoria, i
demana un prec: que els donen la clau dels banys de baix dels quartets polítics al
qual l’alcaldessa li respon, demanant-li disculpes, que els farà arribar la clau.
Pregunta també pel tema de la nacional 332 i li contesta la regidora de
COMPROMÍS, Isabel Borràs, que s’ha enviat la memòria que va fer arribar als
portaveus del PP i PSOE però que no tenen cap notificació.
I no havent-hi més assumptes que tractar l’alcaldessa tanca el plenari i sent les
20:42 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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