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 25 DE ABRIL DE 2018.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER AL
SUBMINISTRAMENT DE LA LLUM PER ALS EDIFICIS MUNICIPALS.

TERCER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU
URBANÍSTICS O DE SERVEIS.

DE

FULLS

D’ENCOMANDES

DE

PROJECTES

QUART. PRECS I PREGUNTES.

EL regidor Rafael Gisbert proposa incloure com a nou punt de l’ordre dia, la retirada de l’amonestació a tres
treballadors de serveis municipals del programa del Servef, i per alcaldia es proposa que forme part com a punt
de l’ordre del dia de la següent junta de govern que es celebre, acordant-se per unanimitat dels presents.

A proposta de incloure aquest punt en l’ordre del dia, l’alcaldessa Oro Azorín li pregunta al regidor Rafael
Gisbert, si el dia després es va reunir amb el personal de serveis municipals i la va desacreditar, segons una
treballadora, al que ell va respondre que afirmativament, que va anar a donar-los ànims i una palmaeta a
l’esquena, per dir-los que estava fent-ho be, hi ha que l’alcaldessa no sap tractar el personal treballador.
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Oro Azorín Canet ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 11/06/2018
HASH: 68d077ad674c67d1ffd0e0d0c64729af

ORDRE DEL DIA

Número : 2018-0008 Data : 11/06/2018

A Favara, sent les 14:00 hores del dia 9 de maig 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 : 11/06/2018
HASH: 0556423e2282a704e0ac5029d01392d7

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 9 DE MAIG 2018

L’alcaldessa i la regidora Isabel Borràs comenten que que busca el regidor són vots i que si haguera fet be la seua
feina no haguera fet falta la amonestació a tres treballador/es, ja que hi havien repetides queixes del veïnat i del
cap de serveis municipals.

PRIMER. APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2018.

SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER AL
SUBMINISTRAMENT DE LA LLUM PER ALS EDIFICIS MUNICIPALS.

L’alcaldessa Oro Azorín, explica l’informe de Javier Gimeno tècnic municipal i la valoració de l’ambientòloga,
que verifiquen l’estalvi de 10.000.- euros en el canvi de companyia elèctrica i manifesta que es reacia a canviar
de subministradora però que li pareix una quantitat important d’estalvi, avalada per l’informe del tècnic i que per
això es millor fer-ho.

Número : 2018-0008 Data : 11/06/2018

Es sotmès a votació i s’acorda per unanimitat dels regidors assistents, amb les matisacions manifestades,
l’aprovació de l’acta de la sessió de junta de govern local celebrada en data 25 de abril de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El regidor Rafael Gisbert, comenta que la proposta de puntuació dels mèrits en els cursos de 2 hores, no es
perquè es lleve els cursos de duració de 10 hores sinó que l’umbral s’ha de baixar a des de 2 hores.

Oro Azorín pregunta a quan ascendeixen els umbrals i la Secretaria informe dels umbrals dels contractes menors
i o major d’obres, serveis i subministraments amb la nova Llei de contractes del sector públic.

La Secretaria explica que s’ha portat coma punt de l’ordre del dia, per la intenció que té la corporació en
estalviar en energia elèctrica. No obstant, és farà un licitació conforme be determinat per la nova llei de
contractes del sector públic i reitera l’advertiment de que l’òrgan competent de contractació no es la junta de
govern local.

Es deixa damunt la taula fins a que estiga l’informe de secretaria, sobre la licitació del canvi de
companyia elèctrica i es puga licitar.
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La Secretaria, adverteix que ha d’estudiar-se l’expedient de la licitació, perquè si es té que licitar no es pot
adjudicar directament i que no es tractaria d’una contractació en la modalitat de contracte menor donat que
l’import objecte del contracte és elevat i el servei es permanent i periòdic en el temps.

TERCER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE FULLS D’ENCOMANDES DE PROJECTES URBANÍSTICS
O DE SERVEIS.

Oro explica en que consisteixen els projectes a curt termini que estan previstos i la regidora Isabel Borràs
confirma que no els aporta perquè encara no els ha rebut i que s’aportaran pròximament.



Rafael Gisbert manifesta que disposa dels plànols que ha elaborat la Excma Diputació de València en
relació a la millora de seguretat per a la carretera nacional, i que té dos opcions dels mateixos. Explica
les possibles modificacions que contenen els mateixos e indica que els passos de vianant aniran
senyalitzats i amb punts de llums anclats al piso, també els tornaran a pintar i s’inclouran faroles als dos
costats del pas de vianants que il·luminen el mateix.

S’acorda tirar endavant la proposta 2 dels plànols.



La regidora Isabel Borràs indica que cal anar pensant en quines zones s’asfalten aquest any, i tracten
diversos carrers amb necessitats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, sent les catorze i quaranta- nou 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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Per alcaldia en dóna pas a un torn de precs i preguntes.
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QUART. PRECS I PREGUNTES.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmès a votació i s’acorda deixar el punt de l’ordre del dia damunt la taula fins tindre les fulles de
comanda de projectes.

