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 PROCEDIX, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 12 DE MARÇ DE 2018.

SEGON. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTUACIONS EN ELS SOM.

TERCER. - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA COMPRA D'UN ORDINADOR PORTATIL.

QUART. PRECS I PREGUNTES.

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

La secretària adverteix als assistents que va a gravar la junta de govern local.
Rafael Gisbert, regidor del partit socialista, indica que en l’acta anterior on fa referència a precs i
preguntes, en la part que es parla de la subvenció del IVACE, que ell va manifestar que la feina que s’ha realitzat
és una feina que aprofita per al pròxim any.

I no havent cap modificació més 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 12 de març de 2018.
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Data Signatura : 27/03/2018
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ORDRE DEL DIA

Número : 2018-0005 Data : 27/03/2018

A Favara, sent les 14:30 hores del dia 15 de març 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 : 27/03/2018
HASH: 7c8a87eb0e16cdc7128de003e92eda4b

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 15 DE
MARÇ 2018

SEGON. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTUACIONS EN ELS SOM.

La regidora, Isabel Borrás explica que tenen 224.725.67 €, del Ppos 2018 assignat, primer en la provisional es
tenien assignats 221.000€ i en la definitiva és quan s’assigna la quantitat de 224.725,67 €. També indica que falta
pujar a l’expedient les bases.
Isabel Borrás comenta que és va fer una reunió en els regidors per vore les inversions que es tenien pendents i es
va fer una llista assignant a cada obra les inversions següents :

4-Adequació del pipi can, construcció skatepark i mobiliari urbà- 110.725,67€.

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors la distribució de les quanties i les actuacions a
realitzar.

TERCER. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA COMPRA D'UN ORDINADOR PORTATIL.

L’alcaldessa Oro Azorín Canet, informa que el pressupost per a l’adquisició d’un ordinador està sobre els 600.-€,
( sis-cents, euros).
També comenta que és per posar-lo a la taula redona, per a poder treballar els regidors o qualsevol persona de
l’ajuntament, deixar-ho al armari i quan siga necessari doncs traure’l i donar servici, perquè s’ha donat el cas de
coincidir varies persones i sols es té un ordinador, i no es pot treballar tots a la vegada en ell.
Oro Azorín, indica que demanarà pressupost d’un ordinador de taula, i el que siga més econòmic es farà i si més
endavant es pot, doncs ja és mirarà de comprar un portàtil, però remarca la necessitat de tindre un ordinador més,
o be portàtil o be de taula.

S’acorda deixar-ho damunt la taula fins que es tinguen tots els pressupostos, tant del ordinador portàtil
com el ordinador de taula i decidir quin s’adquireix.

QUART. PRECS I PREGUNTES.

Rafael Gisbert, pregunta que quan es va contractar a l’empresa GS Local es demanaren millores, i en elles estava
l’ inventari municipal.
La secretària explica que s’està treballant amb el mateix, tant per part de l’empresa com per part de l’ajuntament,

2

Número : 2018-0005 Data : 27/03/2018

3- Adequació llar dels jubilats i construcció dels banys del bar de la casa de la cultura- 60.000€.
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2- Els vials per al parc Enric Valor i senyalització vial- 30.000€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1- Reforma i adequació del local de la cambra per al arxiu municipal- 24.000€.

i que s’han demanat al registre de la propietat d’ Algemesi un llistat de totes les propietats que consten a nom de
l’ajuntament de Favara per poder saber que és el que hi ha, perquè l’ inventari actual està molt desfasat , i s’està
esperant la resposta, també afegeix que tots els dies li s’està enviant a la persona encarregada d’actualitzar l’
inventari totes les factures que van a càrrec del mateix.

Rafael Gisbert pregunta que com està el tema de la modificació de crèdit de la música que eren 1.800€.

Rafael Gisbert comenta que els ho ha dit que agafen el carro i que netegent correctament.

Oro Azorín Canet, també indica que ha felicitat a tres treballadors perquè realitzen la feina molt ben feta i la gent
així ho ha manifestat.

Oro Azorín, demana que es rebaixen les hores extraordinàries en general i es realitzen sols les necessàries.

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.

La Secretària
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L’ Alcaldessa
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L’alcaldessa Oro Azorín Canet, informa que ha tingut una reunió en la brigada de serveis, i que és va a realitzar
una amonestació a tres persones que formen part d’ella per insults a una regidora i perquè hi ha moltes queixes
manifestades pels veïns del poble de Favara, la neteja no és realitza correctament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La secretària li indica que s’està treballant en la mateixa i que de moment està pendent i ho te en conter la
persona encarregada de realitzar-la.

