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ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2018.

SEGON. DONAR COMPTE DE LES ENTRADES I EIXIDES DEL REGISTRE MUNICIPAL.

TERCER. PRECS I PREGUNTES.

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2018.

La regidora Isabel Borras comenta de la necessitat d’adjudicar la licitació del contracte de «dilució de
nitrats» donat que ja està informat pel tècnic municipal.
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 26 de gener de 2018.

SEGON. DONAR COMPTE DE LES ENTRADES I EIXIDES DEL REGISTRE MUNICIPAL.

L’alcaldessa Oro Azorín, explica:
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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

Número : 2018-0003 Data : 12/03/2018

A Favara, sent les 14:30 hores del dia 16 de febrer 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 : 12/03/2018
HASH: 7c8a87eb0e16cdc7128de003e92eda4b

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 16 DE
FEBRER 2018

En primer lloc, que l’expedient d’execució per deubte amb l’ajuntament i relatiu a les parcel·les de
Monte Favara es troba pendent d’escripturar. La Secretaria informa dels tràmits amb el registre d'Algemesí i que
efectivament si que constava inscrit al registre.
En segon lloc, l’alcaldessa comenta que el partit popular ha demanat un informe de despeses de l’equip
de govern per registre d’entrada municipal. La regidora Isabel Borràs indica que quan estava a l’oposició
demanaren detall i no els el varen facilitar.

Rafael Gisbert comenta que el dijous vingué l’àrea de carreteres i seguretat vial de la Diputació de València per
comprovar l’estat de la carretera i es varem pronunciar sobre la necessitat de senyalar una doble línia roja a
l’entrada perquè els vehicles que passen és troben en una dificultat d’invadir el carrer vetlant perquè es faça mes
xicoteta la carretera. A més es va actuar per intentar il·luminar els passos de vianants.

Rafael Gisbert comenta de l’aprovació a Junta de Govern Local d’una fotocopiadora per a la treballadora social.
Alcaldia comenta que encara no s’ha fet perquè està pendent la licitació de la fotocopiadora de la primera planta
del edifici municipal principal.

Rafael Gisbert comenta que s’han demanat pressupostos per la comprar de perilles Leds (100). La secretària
adverteix de la necessitat de disposar de consignació pressupostària i el regidor informa que a l’aplicació de
manteniment d’enllumenat públic hi ha crèdit suficient.

Rafael Gisbert comenta que s'està preparant la documentació per tramitar la petició de la subvenció del IVACE i
que hi ha que fer una proposta relativa a punts de llum, plànols poble i zones d’actuació.

Alcaldia informa que en el programa subvencionar de «Beca post graduat» a entrat una xica amb la titulació
d’ambientòloga.
Alcaldia també explica que la subvenció de tècnics està pendent de decidir que fer.
Alcaldia explica els canvis que van a produir-se a nivell d’organització i distribució en els
despatxos de planta baixa, l’ ubicació d’una taula redona per al gabinet psicopedagògic,
l’Omic, el Notari, etc.
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TERCER. PRECS I PREGUNTES.
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En quart lloc, alcaldia exposa l’existència d’un expediente relatiu a la necessita d’un veí de Favara que
va rebre serveis socials i respecte del quan s’ha elaborar un informe tècnic i un informe de secretaria on indica la
necessitat d’actuar sobre l’estat de ruïna de l’immoble i la seua perillositat. Alcaldia és va reunir amb familiars
per a que actuaren al respecte encara que s’han fet gestions per trobar una residència a l’afectat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En tercer lloc, alcaldia comenta, que els jubilats presenten en relació a la Casa de la Cultura (UPD) que
volen utilitzar el local una setmana cada un i els joves cada setmana. L’alcaldessa confirma que a partir del mes
de març estaran tots junts i s’organitzaran.

Alcaldia comenta que ja ha signat el conveni amb «Humana» aquesta setmana i que
estaran en contacte amb la regidora Isabel Borràs per el tema de reciclatge.
Per últim Isabel Borràs indica que respecte de la redacció del Pla de redacció d’incendis
forestals s’han demanat pressupostos i més o menys estan sobre els 6.000.-/ 7.000.euros.
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L’ Alcaldessa

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

