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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 18 D’ABRIL 2017

A Favara, sent les 13:00 hores del dia 18 d’abril de 2017, es reuneix en la
Casa Consistorial, prèvia citació cursada a aquest efecte, en sessió
ORDINÀRIA i primera convocatòria, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa Oro Azorín Canet, i amb assistència dels
Srs. Regidors Rafael Gisbert Aragó, Isabel Borràs Pastor i José Francisco
Vicedo Molina assistits de la Secretària de la Corporació Lourdes Navarro
Collado.
Una vegada verificada per Secretaria - Interventora la vàlida constitució de
la Junta de Govern Local, atés que es complix l'assistència mínima d'un
terç del nombre legal de membres, la Presidenta obri la sessió, procedint a
la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent

PRIMER. Aprovació, si procedix, de l’acta corresponent a la sessió anterior
celebrada en data 27 de març de 2017.
SEGON. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l'esporgada de les
palmeres del poble.
TERCER. Aprovació, si s’escau del pressupost de la implementació
necessari de programari per als ordinadors subvencionats per la
DIPUTACIÓ.
QUART. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l'armariat necessari per a
l'oficina de l'Omic.
CINQUÉ. Aprovació, si s’escau de la petició de subvenció relativa a les
“Obres de condicionament de camins rurals de titularitat municipal”.
SISÉ. Precs i preguntes.
PRIMER. Aprovació, si procedix, de l’acta corresponent a la sessió
anterior celebrada en data 27 de març de 2017.

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidores assistents
l’aprovació de l’acta relativa a la sessió de junta de govern de data 18
d’abril de 2017.
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ORDRE DEL DIA

SEGON. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l'esporgada de
les palmeres del poble.

El regidor RAFAEL GISBERT explica el detall dels treballs inclosos en
cadascun dels sis (6) pressupostos oferits per l’execució dels treballs
d’esporgada de les palmeres del terme municipal, argumentant que
l’informe de la valoració dels mateixos s’ha fert per la Tècnica municipal
Ambientòloga siguent els més convenient el de la mercantil PABLO VIVES
BALLESTER, per un import total de 3.300.- euros (iva exclos).

Es demana comprovació per l’àrea d’intervenció sobre la disponibilitat de
crèdit pressupostari i en funció d’aquesta disponibilitat s’executaràn els
treballs preferentment a les palmeres ubicades a la carretera, al carrer
Lepanto, Plaça Vera Creu i Plaça Sant Antoni. Si el pressupost pot
assumir-ho s’executarà també respecte del Parc Enric Valor i Ausias March.

La Secretària adverteix que la contractació de serveis de caràcter menor
no es competència de la junta de govern local, segons sessió organitzativa
celebrada en data 25 de juny de 2015 i que l’òrgan de contractació es
Alcaldia.

TERCER. Aprovació, si s’escau del pressupost de la implementació
necessari de programari per als ordinadors subvencionats per la
DIPUTACIÓ.

L’Alcaldessa exposa de la necessita d’implementar la programació dels
ordinadors rebuts per la Diputació de València i que al respecte es varen
demanar dos pressupostos, siguent els mes avantatjós econòmicament el
de l’empresa AXON. Es tractaria de canviar l’ordinador ubicat al despatx
dels tècnics municipals i la resta a l’espai de la Ludoteca municipal.
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Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidores la
proposta de contractació amb el la PABLO VIVES BALLESTER.

El pressupost rebuts son:

-

Per AXON SERVEIS INTERGRALS SL consisteix en un pressupost tancat amb el
preu unitari d’instal.lació + traspàs de dades i aplicacions i també està inclos el
detall del preu d’un monitor econòmic:

o 110.- euros per ordinador. + iva.
o 96.- euros per monitor Philips 223V5LSB2/10 de 21.5 ‘ ‘ (smartcontrast,
VGA) Color negro + iva.

-

Per INFOORDINADORES s’ofereix el següent pressupost amb el detall de
tasques a realizar de: Instalación última compilación del sistema operativo W
indows 10 Profesional, Office, etc. Traspaso de documentos y aplicaciones del
ordenador viejo. Traspaso de cuentas de correo, mensajes, contactos, carpeta
favoritos, accesos directos, etc. Configuración del acceso a la red local (LAN) e
internet. Configuración del acceso a las diferentes plataformas web de uso
común en la Administración Pública (Dival, Ministerio Interior, Hacienda, DGT,
etc.) Instalación y configuración de impresoras, escáneres y otros periféricos.
Instalación y configuración del resto de aplicaciones de uso común: Adobe,
Antivirus, Banca Electrónica, Certificados Digitales, etc. Reubicación del
ordenador viejo sustituido, eliminando datos y creando un nuevo perfil de
usuario.

o MONITOR PHILIPS 223V5LSB2 SLIM _ 21.5/1920x1080/5ms/VGA__ 9,75
99,75

o 3,00 HORAS DE SERVICIO TECNICO T1__ 44,00 euros/hora 132,00euros

La Secretària adverteix que la contractació de serveis de caràcter menor
no es competència de la junta de govern local, segons sessió organitzativa
celebrada en data 25 de juny de 2015 i que l’òrgan de contractació es
Alcaldia.

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors
sol.licitar la petició dels treballs d’implementació i programació a
la mercantil AXON .

QUART. Aprovació, si s’escau, del
necessari per a l'oficina de l'Omic.
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o 1,00 DESPLAZAMIENTO 15,00 15,00euros

L’Alcaldessa informa que s’han demanat pressupostos a varies empreses
però que encara no els ha rebut, per aquest motiu es proposa deixar
damunt de la taula el punt de l’ordre del dia.
Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors deixar
el punt damunt de la taula.

CINQUÉ. Aprovació, si s’escau de la petició de subvenció relativa a
les “Obres de condicionament de camins rurals de titularitat
municipal”.

La regidora ISABEL BORRAS comenta l’estat dels camins municipals mes
necessitats d’asfaltatge i proposa als membres de junta que abans de
pendre una decisió el tècnic municipal informe sobre el camí mes
deteriorat amb la seua valoració econòmica, donat que l’actuació està
subvencionada per la Diputació de Valencia en un 60% i el 40% restant
serà a càrrec dels pressupost municipal.

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors
sol.licitar petició d’informe al tècnic municipal abans de cursar la
sol.licitud de la subvenció.

Per alcaldia en dóna pas a un torn de precs i preguntes:



El regidor RAFAEL GISBERT dona compte del pressupost per
l’adquisició d’una escala pel cementeri municipal per import de 178.euros (iva exclos), model REGINA (reg 7), escalera tijera peldaño
ancho de 8 cm totalment homologada con certificados C.E., ISO
0620, TUV..
La Secretària adverteix que la contractació de serveis de caràcter
menor no es competència de la junta de govern local, segons sessió
organitzativa celebrada en data 25 de juny de 2015 i que l’òrgan de
contractació es Alcaldia.

4

Codi Validació: AK9G2XH5ZRSZG3N93QNLJ5CAY | Verificació: http://favara.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

SISÉ. Precs i preguntes.


S’acorda per unanimitat dels presents incorporar com a punt
de l’ordre del dia l’adquisició del be moble i s’aprova per
unanimitat la compra de l’escala a la mercantil SVELT.



El regidor RAFAEL GISBERT dona compte de la reunió i visita
realitzada pel personal del Centre de Recuperació i piscifactoria del
Palmar amb motiu de la Red Natura i de l’acord d’abocament de
granotes i fartets al llac del parc Enric Valor.

I no havent-hi més assumptes a tractar, sent les catorze hores i cinquant
minuts, per la Presidència s'alça la sessió en el lloc i data anteriorment
indicats, del qual s'estén la present acta, de la qual done fe.

La Secretària

ORO AZORÍN CANET
COLLADO

LOURDES
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L’ Alcaldessa

