ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA DEL DIA 12
DE FEBRER DE 2019.

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 12 de febrer de 2019 a les 19,15 h, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, es reuneixen els membres de la junta
de govern local, D. Miguel Bonet Sancho, Rafael Asensio Chenovart i la Sra. M.ª Dolors Lafont
Avinent, assistits de la secretària-interventora de l'ajuntament Amparo Ferrandis Prats, es
procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació:

S'informa de tot això en l'expedient Nº 1/19 de Selecció de personal laboral temporal
incoat per a la contractació de personal laboral temporal destinat a l'agència de lectura; vist que s'ha
exposat anteriorment en l'expedient tenint en compte la necessitat de contractació de personal
laboral temporal per a cobrir el lloc de gestor cultural de l'agència de lectura.
Vista la proposta de bases per a la formació de una bossa d'ocupació que serveixi de mecanisme
per a la selecció i provisió del lloc de treball mitjançant la contractació temporal, es procedeix a
la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
1) Aprovar les bases que regiran el procés selectiu, mitjançant concurs de mèrits, per a la
constitució d'una borsa d'ocupació i contractació, mitjançant contracte laboral temporal a
temps parcial per a un lloc de gestor cultural, de l'agència de lectura, la còpia degudament
diligenciada obra en l'esmentat expedient 1/19 de selecció de personal.
2) Efectuar la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de la llista de candidats que
prengués en compte aquest Ajuntament, per rigorós ordre per a la contractació de personal
laboral de caràcter temporal, per al lloc de gestor cultural destinat a l'agència de lectura.
3) Donar publicitat a les bases de la convocatòria mitjançant la seva inserció en la pàgina web
de l'Ajuntament i T. edictes per a presentació d'instàncies en el termini de 10 dies des de la
inserció.



Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient nº 2/19 pel selecció de funcionaris interins, 1
arquitecte i 1 Tècnic Agrícola, per dur a terme el "Pla d'Ocupació Temporal. Programa temporal
per al control i millora dels usos en les diferents classificacions de sòl del terme municipal ".
Vist que, en data 5 de febrer de 2019 s'han emès informes per la secretària-interventora
favorables.
Considerant que el motiu per la provisió dels lloc de treball és la urgent necessitat de dur a terme
el Pla d'ocupació temporal, per complir amb els serveis i funcions de competència municipal, de
manera que les bases s'ajusten al que preveu l'article 34 apartat
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5 del Decret 3/2017 de 3 de gener del Consell i Ordre APU / 1461/2002 de 6 de Juny sobre
normes per a la selecció i nomenament de funcionaris interins.
Vist el contingut de les bases per a la convocatòria per al nomenament temporal a temps parcial
d'un arquitecte i un enginyer tècnic agrícola, en règim de funcionaris-interins per a l'execució
del programa de caràcter temporal "CONTROL I MILLORA DELS USOS EN LES DIFERENTS
CLASSIFICACIONS DE SÒL EN EL TERME MUNICIPAL" AMB UNA DURADA DE 12 MESOS,
AMPLIABLE D'acord AMB EL PREVIST EN L'ARTICULO 13C) DEL TEXT REFÓS DE LA FUNCIÓ
PUBLICA VALENCIANA, LLEI 10/2010; AIXÍ COM LA CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL
D'ARQUITECTE I ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA s'acorda per unanimitat:
1) Aprovar la convocatòria per a procedir a la selecció, per a la cobertura interina d'un lloc
d'Arquitecte i un lloc de Tècnic Agrícola.
2) Aprovar les Bases de selecció, mitjançant concurs de mèrits, segons Annex que s'acompanya
i la còpia quedi degudament diligenciada en l'expedient.
3) Fer públic l'acord mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, T. edictes
de l'Ajuntament i pagina web de l'Ajuntament.
I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 19,30 h del dia de
l'encapçalament i per a constància del que actuat s'estén la present acta de la qual jo com a
secretària, done fe i se sotmet a la signatura de la Presidenta.
En Albalat dels Tarongers, a 15 de Març de el 2019.

L'ALCALDESSA

Maite Pérez Furió

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats
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