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En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte és reunixen els 

Srs./Sres.indicats/des, 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.- MOCION GRUP POPULAR PER A LA CELEBRACION PLENS A LA CASA DE LA 
CULTURA MENTRE DURE LA PANDÈMIA DEL COVID-19. 
 
L’alcaldessa, Oro Azorín, dona la paraula al portaveu del PP, Pedro Juan Victoria, el qual llig 
íntegrament la proposta. 

ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT  PLE   DEL DIA  8  
DE JULIOL DE DOS MIL VINTIU.  

Dia 8  de juliol de 2021            
Hora 20:00 h 
Lloc Casa Consistorial 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 Escrits Catala (COMPROMIS) 
 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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Prenen la paraula el portaveu del PSOE, Rafael Gisbert i Oro Azorín i opinen que estan 
d’acord en fer sempre els plenaris en la Casa de la Cultura. 
 
ES PASSA A VOTACIÓ 
ABSTENCIONS: 0 
EN CONTRA: 0 
A FAVOR: 5 COMPROMÍS, 4 PP i 2 PSOE 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ EXPEDIENT NÚM.-172/2021 SOBRE EL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
Pren la paraula el secretari-interventor el qual explica el motiu de l’expedient. El portaveu del 
PSOE, Rafael Gisbert, pregunta sobre els imports i està d’acord. 
El portaveus del PP, Pedro Juan Victoria, diu que també està d’acord. 
ES PASSA A VOTACIÓ 
ABSTENCIONS: 0 vots 
EN CONTRA: 0 vots 
A FAVOR: 5 COMPROMÍS, 4 PP, 2 PSOE 
 
 
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ EXPEDIENT DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 173/2021, FINANÇATS AMB ROMANENTS LÍQUIDS DE 
TRESORERIA. 
 
Pren la paraula el secretari-interventor per explicar i motivar l’expedient. 
Pren la paraula el regidor del PSOE. Rafael Gisbert i comenta que la documentació no està 
signada i proposa deixar el punt per al pròxim plenari.  
Es deixa el punt damunt de la taula. 
 
 
QUART. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L´ORDENACA REGULADORA DE LA 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DINS DEL TERME MUNICIPAL DE FAVARA. 
 
Pren la paraula l’alcaldessa, Oro Azorín, i explica els punts que cal afegir i modificar en 
l’ordenança de circulació. 
Pren la paraula el portaveus del PSOE, Rafael Gisbert, i pregunta per la taxa de 120 euros i li 
respon l’alcaldessa que no es pagarà fins que la taxa fiscal no estiga aprovada. 
Proposa el portaveu del PP que caldria no ficar el preu de la taxa per evitar publicacions 
innecessàries. També comenta que en cas de necessitat per part de l’Ajuntament s’avise en 
antelació de 6 mesos. Seguix el regidor del PP que es pot llevar el “que visca a Favara” 
perquè això és castigar la persona que s’ha vist obligada a anar-se del poble. L’alcaldessa 
respon que si hi haguera moltes places no hi hauria problema però com que  són poques 
places cal afavorir les persones que viuen a Favara. 
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, que s’hauria de llevar “que visca a 
Favara” per si és anticonstitucional, l’alcaldessa conclou que no hi ha problema en llevar la 
frase. 
ES PASSA A VOTACIÓ 
ABSTENCIONS: 0  vots 
EN CONTRA: 0 vots 
A FAVOR: 5 COMPROMÍS, 4 PP i 2 PSOE 
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CINQUÉ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EXPEDIENT PLA OCUPACIO LOCAL. 
 
El secretari-interventor explica que per qüestions de comptabilitat el romanent  per al Pla 
d’ocupació ha estat disminuïda. 
El portaveus del PSOE, Rafael Gisbert, defensa que el Pla de formació no hauria d’estar dins 
del Pla d’ocupació i que el Pla d’ocupació hauria d’estar aprovada per les 3 forces polítiques, 
amés diu que falten fulles i no està firmat, i per tant proposa altra comissió de treball perquè 
pot eixir un Pla consensuat. 
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i diu que el Pla d’Ocupació cal pagar-lo 
del pressupost actual i no del romanent. Estudiar de quines partides es pot agarrar per al Pla 
d’ocupació. L’alcaldessa, Oro Azorín, recorda que s’està governant en un pressupost 
prorrogat des del 2018 i llevar-li 50.000 euros és massa exessiu. 
El punt es queda damunt de la taula. 
 
SISÉ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EXPEDIENT AJUDES D´EMERGENCIA SOCIAL. 
 
Pren la paraula el portaveus del PSOE, Rafael Gisbert, i diu que hi ha aplicacions 
pressupostàries que podrien anar destinades a les ajudes socials urgents. Es pregunta si el 
poble de Favara està més necessitat que altres pobles i es fa necessària una reflexió sobre el 
tema. L’alcaldessa li contesta que pràcticament tots els pobles, han fet aportacions extres per 
pal·liar les necessitats. 
El regidor del PP, recolza fer una reflexió sobre les necessitats del poble i agarrar les ajudes 
del pressupost actual. 
El punt es deixar damunt de la taula. 
 
SETÉ.-MOCIO GRUP COMPROMIS “PER UNES PENSIONS DIGNES”. 
 
Pren la paraula la regidora de l’equip de govern, Isabel Borràs, i explica la moció i llig els 
acords. 
El regidor del PSOE, Rafael Gisbert, comenta que ja s’han arribat a uns acords que milloren 
les pensions però que cal mirar la sostenibilitat del futur, pensa que està fora de l’àmbit local 
però demana que es deixe damunt de la taula. 
Es deixa el punt davant de la taula. 
 
HUITÈ.RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU,  DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i pregunta per una resolució i l’alcaldessa 
li respon que la partida de la Junta de govern s’ha passat a una altra aplicació pressupostària ja 
que no existix. Pregunta el  regidor del PSOE per quants monitors estan empadronats han 
entrat en la borsa i l’alcaldessa li respon que 8 monitors, recorda que no era requisit estar 
empadronat  i viure a Favara. 
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, i pregunta per una resolució sobre una 
suspensió de termini, li respon el secretari que s’ha suspés el termini perquè s’ha enviat 
l’expedient al Consell Jurídic. 
NOVÉ. ASSUMPTES D’URGÈNCIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 91.4 DEL ROF. 
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i demana la inclusió d’una proposta de 
resolució i el secretari li respon que està pendent de la resposta del Consell Jurídic i que  no és 
urgent esta proposta administrativa. 
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El regidor llig el ROF per defensar la urgència de la seua proposta i l’alcaldessa li respon que 
la potestat per portar-la al plenari és d’ella i de moment, no sap quan la portarà. 
 
DESÉ.  INFORMACIÓ D’ ALCALDIA I REGIDORIES. 
Prenen la paraula tots els regidors i les regidores de l’equip de govern i expliquen les 
actuacions que estan fent en la gestió política. 
Pren la paraula el regidor Jose Vicedo i  explica que les activitats festives estaran adaptades a 
la situació sanitària, que el Casal Jove estarà tancat en agost i que s’ha adquirit una tàsser per 
al cos de policia. 
Pren la paraula la regidora Isabel Borràs i explica la gestió de les seues àrees:  les licitacions i 
adjudicacions de les obres, el projecte de la millora del pluvial del carrer Castelló, la fase III 
del Multiusos, la neteja del Parc Enric Valor, el Pla Edificant, la reforma del Registre, el 
SOM, el mobiliari de la Casa de la Cultura, les millores de les platges de les piscines. 
Continua parlant del projecte de les infraestructures de les millores de la xarxa potable, del 
problema del cabdal de  la depuradora  de Favara però que en les inversions del 2022 
s’inclourà, del sistema de barreja d’aigua ha aconseguit abaixar  més de 70.000 euros de 
compra d’aigua. Comenta que el PIR del poble està en marxa, l’estudi de ficar en marxa el 
porta a porta, la subvenció de la ceratitis, l’arrenglament de les platges i les millores de les 
tanques de les piscines, 80.000 euros de despesa en la part de baix per obligació de Salut 
pública, la complicació de la venda de les cotxeres de Xest. 
Pren la paraula la regidora, M. Jose Malonda i explica la seua gestió: reunió de la Xarxasalut, 
control dels casos de covid, ha demanat un expedient informatiu pel mal tractament de 
l’auxiliar del centre mèdic, revisió i comissió del Pla d’Igualtat. 
Pren la paraula el regidor Arturo Escrig per explicar la seua gestió: taller de rates-penades, 
paradeta del Consorci per conscienciar del reciclatge, tractament del mosquit i panderoles, 
activitats esportives del mes de juliol, lliurament dels premis de la lliga virtual organitzada 
pels Senglars, la Pujada nocturna a la Cova, renovació de les xarxes, habilitació de carnets de 
col·laboració per donar menjar als gats, elaboració d’unes normes i protocols, la renovació del 
conveni d’esterelització de gats, II Fase de les Ajudes Parèntesi, jornada formativa per a 
comerços sobre els primers passos en Faceboock. 
Pren la paraula la regidora Oro Azorín i comenta que han entrat 2 persones en el programa de 
l’ EMCORP (administrativa i peona),  l’entrada d’una nova ADL, passa la relació de 
contractacions fetes (monitors, venda d’entrades...), la finalització de les 5 treballadores del 
programa ECOVID, l’entrada de  6 persones en FAVARA ET BECA, la finalització de les 3 
persones en pràctiques, la finalització dels cursos de formació d’anglés i valencià. 
Comenta i  pregunta si les resolucions, les entrades i eixides  de registre, l’estat d’execució i el 
saldo bancari han sigut enviats als portaveus del PP i PSOE, els quals confirmen que sí. 
Explica que s’està rematant les sol·licituds del bono escolar, l’ augment de ràtio en l’ EIM, el 
Consell Escolar de l’ EIM per a la revisió del PEC, l’aforament a les piscines com a 
conseqüència de la covid19, la delegació de l’alcaldia per viatge durant 1 setmana amb la 
regidora Isabel Borràs, la remodelació dels despatxos administratius, l’assemblea informativa 
sobre la gestió política està fixada per al  20 de juliol. 
DOTZÉ. PRECS I PREGUNTES. 
Pren la paraula el regidor del PSOE, Rafael Gisbert, i fa un prec: avisar perquè puguen 
capturar les tortugues invasores. Pregunta per la diferència del saldo bancari del 2019 al 2021 
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de 491.000 euros, li respon l’alcaldessa que quan vulga pot consultar a la persona que porta 
tresoreria i que hi ha molts motius: les obres amb fons propis, deutes de Conselleria o de la 
Diputació... 
Pregunta per unes entrades de registre les quals presenten una factura de trampes per a la 
mosca i li respon la regidora d’agricultura que s’han fet bans, i la Conselleria després les 
paga. 
Pren la paraula el regidor del PP, Pedro Juan Victoria, que cal actuar tots junts contra el 
cotonet per poder combatir-lo. Comenta que el Pla de cremes ha sigut un problema perquè 
s’han perdut molts jornals i demana que es modifique. Li contesta la regidora d’agricultura, 
Isabel Borràs, que es pot revisar perquè no perjudique. 
També pregunta si les mocions presentades pel PP van anar al pleno i l’alcaldessa respon que 
possiblement no les porte i agarra el compromís de motivar-les si no les porta. El regidor 
demana que este prec conste en acta. 
El  regidor pregunta per les queixes de l’administrativa a la regidora de salut, M. José  
Malonda, Esta li respon que està treballant en el tema. També pregunta per la data de 
finalització del Pla Edificant i la regidora d’urbanisme, Isabel Borràs, li contesta que, en 
principi el 31 d’agost estarà acabat, a falta d’algun remat. 
El regidor del PP, pregunta a la regidora de benestar, M. José Malonda,  perquè no es fa 
pilates en juliol i agost i la regidora li contesta que si l’empresa ha de pagar les taxes 
d’ocupació les instal·lacions i no li compensa econòmicament. El regidor del PP, Pedro Juan 
Victoria, comenta que si hi ha voluntat política, es pot fer al que la regidora li contesta que ho 
mirarà. 
I no havent-hi més assumptes que tractar l’alcaldessa tanca el plenari i sent les 22:18 hores del 
dia 8 de juliol de 2021, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretari estenc esta 
acta.  
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