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 s’escau, de l'acta corresponent a la sessió anterior celebrada el dia 12.01.2018

SEGON. Aprovació, si s’escau, del contingut de l´ordenança municipal que incloga el servei de grua.

TERCER. Aprovació, si s’escau, de l´aportació al Levante amb motiu de la celebració de l’edició ( la
Ribera).

QUART. Precs i preguntes

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 12.01.2018.

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors assistents l’aprovació de l’acta de la sessió de junta
de govern local celebrada en data 22 de gener de 2018.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTINGUT DE L´ORDENANÇA MUNICIPAL QUE
INCLOGA EL SERVEI DE GRUA.

L’alcaldessa Oro Azorín, explica en què consisteix l’ordenança i comenta que el servei de grua és realitza
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ORDRE DEL DIA

Número : 2018-0002 Data : 16/02/2018

A Favara, sent les 14:00 hores del dia 26 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.
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Lourdes Navarro Collado ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 16/02/2018
HASH: 7c8a87eb0e16cdc7128de003e92eda4b

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 26 DE
GENER 2018

conforme s’estipula en conveni per la taxa de grua.
La Secretària informa als regidors de la necessitat de portar a sessió plenària l’aprovació de l’ordenança
reguladora de circulació per nucli urbà del terme municipal i una vegada estiga aprova i definitiva s’ha de
plantejar l’aprovació del sistema de prestar el servei de grua.

Per unanimitat dels presents es decideix deixar el punt damunt la taula.

La Secretària adverteix que la contractació de serveis de caràcter menor segons el TRLCSP 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 i adverteix de la necessitat de comprovar prèviament la disponibilitat de crèdit
pressupostari.

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors formar part de la 20 edició de la ribera que
publicarà el diari Levante.

Número : 2018-0002 Data : 16/02/2018

L’alcaldessa explica que des del diari Levante els han proposat formar part de l’edició Ribera i comenta en què
consisteix la mateixa, i és una edició especial que s’anomenarà “30 edició de la Ribera”. Informa que l’aportació
per part de l’Ajuntament de Favara seria 500.-€ iva no inclòs. Per alcaldia es comenten els formats possibles un
faldó de 3,5 mòduls, edició de falles i festes i que el preu varia depenent del que es vulga.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L´APORTACIÓ AL LEVANTE AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DE L’EDICIÓ ( LA RIBERA).

L’alcaldessa Oro Azorín, comenta el tema del buidatge de la casa de la cultura i la retirada de les pedres de
rodeno i bordillos antic que estan protegides i s’acorda buscar un lloc on deixar-les.
S’acorda per unanimitat del regidors presents llevar els contenidors vells de paper i substituir-los per els nous
contenidors que han arribar que son un nombre de 14.

Oro Azorín, també comenta la justificació de perquè el plenari és realitzaria a les 20:00h i
no a les 19:00, i es compromet a parlar amb el portaveu del grup municipal popular per
canviar l’hora a les 19 hores.
Oro Azorín informa que ha tingut una reunió amb el Diputat Toni Gaspar, i els diners
pendents de cobrament, és comenta que hi ha 320.000 € de difícil cobrament, i 165.000€
que s’estan intentant recuperar i altres 248.000€ que ja estan en tràmit d’executòria,
apremi o voluntària, que si van a recuperar-se. Des de la Diputació de València varem
confirma que per donar de baixa el deute és previs iniciar els tràmits per pobrament final.
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QUART. PRECS I PREGUNTES

Per últim es comenta que han acceptat Monte Favara
resten son l’escripturació.

i que les ultimes gestions que

S’acorda incorporar un punt extraordinari de l’ordre del dia per unanimitat dels regidors
presents i es el relatiu a l’obertura de sobres, dels contractes menors de mescla d’aigua i
la Oca.
Es procedeix a l’apertura de les propostes per les obres de la “dilució de nitrats”:
38.951.38.-euros ( 32.191,22.-e + 6.760.16.-e IVA)
41.963.86.-euros (34.680.88.- e + 7.282.98.-e IVA)
tècnic

municipal

perquè

informe

les

Es procedeix a l’apertura de les propostes per les obres relatives a la subsanació
de les instal·lacions municipals per Oca:
 Vicente Vicedo Soler :
o Medico/ambulatori: 284.35.-e
o Pediatra: 677.60.- e


Instalaciones Electricas Roca:

9.185.- e (IVA exclòs)

Cap de les ofertes presentades s’ajusta a la memòria tècniques es va notificar en les
invitacions, queda deserta aquesta licitació contractual. S’acorda pels regidores Isabel
Borras i Rafael Gisbert buscar dos tècnics perquè col·laboren en la redacció d’un Plec de
Prescripcions Tècniques.
La Secretària adverteix que la contractació de serveis de caràcter menor segons el TRLCSP 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.
I no havent-hi més assumptes a tractar, sent les quinze i dotze 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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S’acorda remetre les propostes al
característiques i condicions oferides.
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CVI ofereix
TECVASA ofereix:
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