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
ORDRE DEL DIA
1º. Aprovació, si procedix, de l’acta de la sessió celebrada en data 12/05/2017.

3º. Aprovació, si s'escau, de la no-autorització de cartells en les valles protectores de la carretera comarcal.
4º. Aprovació, si s'escau, de les ofertes més avantatjoses per a la reubicació de contenidors als parcs i
adjudicació.
5º. Aprovació, si s'escau, de l'oferta més avantatjosa per a la neteja i posada en marxa de les piscines.
6º. Aprovació, si s'escau, del pressupost més avantatjós per al manteniment de les piscines per a l'estiu 2017.
7º. Aprovació, si s'escau, de la proposta més avantatjosa per a la impressió del llibre "Favara, abans i ar".
8º. Aprovació, si s'escau, de les actuacions a realitzar en el romanent del 2016.
9º. Aprovació, si s'escau, de la posada en marxa del vetlatori municipal.
10º. Aprovació, si s'escau, de l'aprovació de l'inici d'expedient de contractació (Fase I) de la Casa de la Cultura.
11º. Aprovació, si s'escau, de la petició de la subvenció per a instal·lacions esportives.
12º. Aprovació, si s'escau, del Plec de condicions per a l'adjudicació de la gestió de les piscines per a l'estiu 2017.
13º. Aprovació, si s’escau de la petició de la subvenció per al foment del valencià.
14º. Precs i preguntes.

PRIMER. Aprovació, si procedix, de l’acta corresponent a la sessió anterior celebrada en data 12/05/2017

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidores assistents l’aprovació de l’acta relativa a la sessió de
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Oro Azorín Canet ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 19/06/2017
HASH: 68d077ad674c67d1ffd0e0d0c64729af

2º. Aprovació, si s'escau, del pressupost més avantatjós del para-sol per a l'Escola Municipal.

Número : 2017-0011 Data : 19/06/2017

A Favara, sent les 14:00 hores del dia 26 de maig 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Lourdes Navarro Collado ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 19/06/2017
HASH: 7c8a87eb0e16cdc7128de003e92eda4b

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
26 DE MAIG 2017

junta de govern de data 12 de maig de 2017.

SEGON. Aprovació, si s'escau, del pressupost més avantatjós del para-sol per a l'Escola Municipal.

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors contractar
instal·lació de toldos per al pati de l’escoleta municipal amb l’empresa
PERSIANAS Y TOLDOS MONZON per import de 4.370 euros (iva inclòs).

TERCER. Aprovació, si s'escau, de la no-autorització de cartells en les valles protectores de la carretera
comarcal.

L’Alcaldessa proposa no permetre instal·lar cartells publicitaris a les valles protectores localitzades en la
carretera comarcal.
La regidora Isabel Borràs proposa que es retiren totes i cadascuna de les publicitats de la tanca del cantó donat
que lleva visibilitat en la conducció dels vehicles, una vegada estiga informat pel tècnic municipal.

Número : 2017-0011 Data : 19/06/2017

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La regidora Isabel Borràs exposa el contingut i detalls dels pressupostos presentats per la instal·lació del para-sol
a l’Escola Municipal.

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors cursar sol.licitud d’informe al tècnic municipal
per valorar si procedeix la seua retirada.

QUART. Aprovació, si s'escau, de les ofertes més avantatjoses per a la reubicació de contenidors als parcs
i adjudicació.
Per la regidora Isabel Borràs s’informa que de les empreses que varen ser invitades per la realització d’aquestes
obres i que varen ser:

1. Rafa Jaijo
2. Julian Angel Estirado
3. Juan Llorens Aragó
4. Montajes Miñana
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Pel regidor Rafael Gisbert es sol.licita revisar les postes de publicitat amb les mides correctes a més de revisar
les ordenances relatives a publicitat.

5. Ricopal
6. Obres Torres
7. Sales i Sales Obres i Construccions (Jose Vicente Sales Carrasquer)

Segons registre d’entrada nº RE1307 i data 25.05.2017 a soles va presentar oferta la mercantil Sales i Sales
Obres i Construccions.

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors procedir a adjudicar l’execució de les obres
descrites al projecte tècnic a la mercantil Sales i Sales Obres i Construccions

CINQUÉ. Aprovació, si s'escau, de l'oferta més avantatjosa per a la neteja i posada en marxa de les
piscines.

La Regidora Isabel Borràs informa als presents que s’ha cursat invitació per la contractació del servei de neteja
de les instal.lacions de la piscina de Sant Llorens a les empreses següents:

1. Rafa Jaijo

Número : 2017-0011 Data : 19/06/2017

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A continuació es procedeix a l’apertura material de l’oferta presentada, amb un pressupost d’obra de 3.960.euros en iva inclòs.

2. Julian Angel Estirado
3. Juan Llorens Aragó

5. Ricopal
6. Obres Torres

La regidora informa als presents que fins la data de la present junta no s’ha presentat segons consulta del registre
d’entrada cap oferta per cap empresa de les invitades queda pendent d’adjudicació el present contracte i es
compromet a buscar altres empreses interessades en prestar el servei i amb capacitat reconeguda per el seu
desenvolupament.

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.
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4. Montajes Miñana

SISÉ. Aprovació, si s'escau, del pressupost més avantatjós per al manteniment de les piscines per a l'estiu
2017.

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors cursar sol·licitud d’un mínim de tres
pressupostos

SETÈ. Aprovació, si s'escau, de la proposta més avantatjosa per a la impressió del llibre "Favara, abans i
ara".

Pel regidor Rafael Gisbert es proposa als membres assistents a la junta la possibilitat de procedir a imprimir un
llibre elaborat per una veïna del municipi i informa d’un import de cost de 7.000.- euros. El regidor informa que
la veïna interessada va acudir a les editorials i cap volia imprimir el llibre. L’empresa Gràficas Miquel va oferir
300 unitats de llibre, per 4174.- euros tenint un preu de 11.50.-euros per llibre.
L’Alcaldessa proposa que el nomenat llibre siga valorat per un tècnic pronunciant-se en relació a l’edició i
qualitat del contingut del mateix.

El regidor Rafael Gisbert comenta que es disposa d’un import de 1.500.- euros a la partida pressupostària
municipal i que el llibre en qüestió ha sigut vist per Hilari Clarion i valorant de forma positiva per la seua
publicació, a més de qu eha sigut enviat a la Fundació Alfons el Magnànim.
La regidora Isabel Borràs comenta que li agradaria que es creara un expedient amb un informe que sòlidament
avale la importància de l'impressio d’aquest llibre.

Rafael Gisbert trasllada que el tècnic que valorarà i motivarà l’impressio del llibre es Pepe Sala.

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors presents cursar petició formal de pressupostos
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Número : 2017-0011 Data : 19/06/2017

La regidora Isabel Borràs proposa demanar a aquesta empresa BlauBis oferta per la neteja de les piscines
municipals donat que el procediment de licitació ha quedat desert.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El regidor Rafael Gisbert presenta als membres de la junta el pressupost oferit per la mercantil BlauBis Piscinas,
amb tres modalitats de manteniment, Bàsic, Plus i Premium i del detall de les labors i periodicitat dels treballs,
productes químics inclosos, Serveis addicionals per import de 3.055.-, 3.222.- euros i 3.665.- euros iva exclòs i
respectivament.

a diferents editorials.

VUITÈ. Aprovació, si s'escau, de les actuacions a realitzar en el romanent del 2016.

El regidor Rafael Gisbert mostra la seua disconformitat en destinar diners a un lloguer i gastar pressupost
municipal en un local que no es propietat de l’Ajuntament.

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors presents destinar la resta de romanent a
l’adquisició d’un vehicle híbrid pels serveis de policia local i per import de 19.000.- euros i a lloguer d’un
local per la duració de la reforma de la Casa de la cultura.

NOVÈ. Aprovació, si s'escau, de la posada en marxa del vetlatori municipal.

L’Alcaldessa proposa donar ús com a sala d’estada per a la gent del poble que porte que porte al seu difunt al
cementeri municipal.

Número : 2017-0011 Data : 19/06/2017

Per la regidora Isabel Borràs proposa la alternativa de contemplar mes naus de lloguer que poder estar
habilitades per donar-li aquesta utilització.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per l’Alcaldessa es proposa finançar a càrrec del romanent de tresoreria el pagament d’un lloguer de local per
donar servei durant la duració de les obres de reforma del local de la Casa de la Cultura

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors presents preparara una ordenança municipal
d’ocupació.

DESÈ. Aprovació, si s'escau, de l'aprovació de l'inici d'expedient de contractació (Fase I) de la Casa de la
Cultura.

Per la regidora Isabel Borràs es proposa l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació de l’obra relativa a
la reforma de la Casa de la Cultura.

La Secretaria informa als presents que continua pendent l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària
de les obres haurien de ser finançades a càrrec del romanent de tresoreria i fins que no siga definitiva no se li pot
donar curs al procediment de contractació.
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La regidora Isabel Borràs comenta que es va proposar a l’Arquitecte Municipal adaptar-ho per ser sala d’estada
en l’actuació d’adaptació del cementeri al Pla Provincial de Obres i Serveis finançat per la Diputació de
València.

ONZÈ. Aprovació, si s'escau, de la petició de la subvenció per a instal·lacions esportives.

La regidora Isabel Borràs proposa rescabalar el projecte de les obres de “finalització del trinquet municipal” ja
que es contempla una segona fase d’execució, redactat pel tècnic Javier Gimeno Bou.

Per Alcaldia es comenten les condiciones i clàusules propostes al Plec de clàusules administratives particulars
per la licitació del procediment de contractació de l’explotació del Bar quiosc de les piscines municipals de Sant
Llorenç.

Per la regidora Isabel Borràs es proposa incloure la valoració del oferiment de d'utilització d’hamaques pels
usuaris de les piscines.

Es sotmés a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors presents donar una duració i vigència del
servei d’un període estival (2017) amb valoració d’un nombre d’hamaques per ser utilitzades.

TRETZE. Aprovació, si s’escau de la petició de la subvenció per al foment del valencià.

Alcaldia detalla pels presentes els detalls de la subvenció per al foment del valencià des de la Diputació de
València i destinada als ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Les ajudes econòmiques sol·licitades es
converteixen en una tècnica de foment i col·laboració entre les administracions i particulars. Aquestes ajudes van
dirigides a subvencionar la realització de programes i activitats de promoció de l’ús oficial i social del valencià
durant 2017.

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors presents cursar la sol·licitud de subvenció per
al poble de Favara.

14º. Precs i preguntes.
.
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Número : 2017-0011 Data : 19/06/2017

DOTZE. . Aprovació, si s'escau, del Plec de condicions per a l'adjudicació de la gestió de les piscines per a
l'estiu 2017.
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Es sotmès a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors presents valorar el cost de cobrir el trinquet
municipal i l’instal.lació elèctrica en funció de l’informe del tècnic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les millores executades al trinquet municipal es varen fer i estaven incloses en la segona fase d’execució i
faltaria a soles la grada alta. Planteja estudiar la possibilitat de tapar el trinquet i ficar la llum.

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

Es demana informació sobre l’estat de l’expedient relatiu a la neteja de solars. Per Secretaria
s’informa dels tràmits cursats i requeriments a cadascun dels particulars i per Alcaldia
s'assumeix el compromís de ficar-se en contacte amb els particulars per impulsar les
actuacions.

o

S’informa de la retirada de les maquines expendedors del pavelló i del llar del jubilat detallant
la recaptació rebuda.

o

Opina que la utilització del local dels jubilats rotant per setmanes per cada associació estaria
moll millor.

o

Comenta que es varen llevar les banderes del local destinat i utilitzat per l’OMIC i demana a
Alcaldia que decidisca on ficar-les.

I no havent-hi més assumptes a tractar, sent les quinze hores i deu 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.

L’ Alcaldessa

La Secretària
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o

Número : 2017-0011 Data : 19/06/2017

El regidor RAFAEL GISBERT :

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



