Una vegada verificada per Secretaria Interventora la vàlida constitució de la Junta de
Govern Local, atès que es compleix 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 procedeix, de l’acta corresponent a la sessió anterior celebrada el dia de gener de
2018.
SEGON. Donar compte de l' expedient de la borsa social i del tràmit d'al·legacions davant la Inspecció de
Treball per part de l 'Ajuntament.
TERCER. Donar compte de la renúncia del policia Alfonso Yuste i la contractació de un nou policia
municipal.
QUART. Precs i preguntes

PRIMER. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 12 DE GENER DE 2018.

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidores assistents l’aprovació de l’acta de la sessió de junta
de govern local celebrada en data 12 de gener de 2018.

A petició del assistents es suggereix canviar diverses expressions, Rafa indica en la pàgina dos cal afegir
l’expressió “ i anem a gastar-nos diners en un local que no és nostre”. I l’Alcaldessa indica que es canvie també
a la pàgina dos l’expressió , “la resta dels grups polítics” per l’expressió “que el PP i el PSOE votarà en
contra”.
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ORDRE DEL DIA

Número : 2018-0001 Data : 29/01/2018

A Favara, sent les 14:00 hores del dia 12 de gener de 2018, es reuneix en la Casa
Consistorial, prèvia citació cursada a aquest efecte, en sessió ordinària en 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 : 29/01/2018
HASH: 7c8a87eb0e16cdc7128de003e92eda4b

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 12 DE
GENER 2018

SEGON. DONAR COMPTE DE L' EXPEDIENT DE LA BORSA SOCIAL I DEL TRÀMIT
D'AL·LEGACIONS DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL PER PART DE L 'AJUNTAMENT.

La alcaldessa Oro Azorín Canet, dona conter de la borsa social, ja que en el pressupost es destinen 40.000 euros,
i es tracten diferents casos de treballadors de la mateixa, i es comenta que recentment s’ha donat altre cas similar
amb un treballador i no s’ha firmat res pel cap dels treballadors per a no tindre problemes.

Rafa, comenta que es realitzen unes bases per a que no es doni l’absentisme laboral en contractes de curta
duració, i que es demanen persones amb qualificació, com oficials d’obres ,jardins, peons i que la contractació es
doni de mes temps, i si cal un informe de la treballadora social.

TERCER. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL POLICIA ALFONSO YUSTE I LA
CONTRACTACIÓ DE UN NOU POLICIA MUNICIPAL.

La alcaldessa Oro Azorín Canet, informa de la renuncia com a policia local de Favara de Alfonso Yuste Viñoles,
i la incorporació de Erika Soto Gavilanes per a desenvolupar el lloc de policia local i se informa que la premura
de la renuncia d´Alfonso i la ràpida contractació d’Erika, és degut a la nova llei que no pot fer cap substitució ni
contractació, i el criteri per a la contractació es agafar de la Bolsa de Sueca actualitzada de policies locals. El
detall de la borsa actualitzada es facilitada pel cap de personal de l’Ajuntament de Sueca, Salvador Ballet i es va
comprovar que la nova policia contractada és la persona que li toca entrar i així és procedeix.

Número : 2018-0001 Data : 29/01/2018

Oro, comenta que no es van a realitzar lo dels contractes per períodes de setmanes perquè s’ha provat que no
funciona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La secretaria, indica que s’ha contestat a l’ Inspecció de Treball de la Seguretat Social en el tràmit d’al·legacions,
defensant que un indici no fa prova, i per part de la corporació es va demostrar la contractació de la persona.



Rafael Gisbert, comenta la necessitat d’adherir-se al segon acord marc de la federació de municipis i
províncies, per a la igualtat en llocs de treballs.



Rafael Gisbert pregunta en quin punt es troba la ordenança de participació ciutadana, i l’Alcaldessa li
se contesta que es troba en fase de desenvolupament.



Es procedeix per part de la regidora Isabel Borràs a l’obertura de dos pliques:

o

La primera relativa a la construcció d’una pèrgola a la plaça dels cavallets. La regidora indica
que s’han convidat a les empreses del poble i les mateixes no s’han presentat, tornant-se a
convidar a diferents empreses que es troben al registre municipal de licitadors. A soles hi ha
una única oferta presentada, adjudicant-li l’obra de la pèrgola de la plaça dels cavallets a la
mercantil Saforvall per l’import de 13.499,99.-euros IVA inclòs.
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QUART. PRECS I PREGUNTES

o

És procedeix per part d’Isabel Borràs a l’obertura d’altra plica en referència a les obres de
“l’enderroc de la casa del carrer Sant Vicent 15”. La regidora comenta que s’han convidat sis
empreses del poble i una de fora, les ofertes presentades son:


Sales i Sales obres i construccions : 10.559,24.-euros



Salvador Minyana: 7.430.- euros



Julian Angel Estirado Torres: 8.100.- euros

L’ Alcaldessa

La Secretària
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I no havent-hi més assumptes a tractar, sent les catorze hores i trenta-cinc 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.
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I no havent cap prec ni pegunta es tanca la sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

adjudicant-se després d’obrir les pliques a la mercantil Salvador Minyana per l’import de:
7.430.- euros

