
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 13 DE JUNY DE 2017. 

Sent les 19,10h del dia 13 de juny de 2017, es reuneixen sota la presidència de la Sra 
Alcaldessa, Maite Pérez Furio, els membres de la junta de govern, Mª Dolores Lafont 
Avinent, Miguel Bonet Sancho i Rafa Asensio Chenovart, assistits de la secretària-
interventora de l'ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, que dóna fe de l'acte. 

• S'informa del contingut de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el 16 de 
maig de 2017, vist per la junta de govern s'acorda per unanimitat la seva aprovació 
i transcripció al llibre d'actes. 
 

• S'informa a la junta de govern del contingut de l'Acta "del tribunal per a la selecció 
d'un zelador-mantenidor de la piscina municipal durant el període estival any 
2017, realitzada el 12 de juny de 2017", es procedeix a la deliberació de l'assumpte 
i s'acorda la conveniència de realitzar dos contractes, un amb la de major 
puntuació per realitzar el servei de dimarts a diumenge i la següent els dilluns, 
segons el previst en les bases de la convocatòria i amb les retribucions que s'hi 
estableixen. 
 

• Seguidament informa la Sra Alcaldessa que, havent-se recollit diversos 
pressupostos per a la prestació del servei de socorrisme aquàtic a la piscina 
municipal, considera més convenient el pressupost presentat per l'empresa García, 
Prats i La Torre SL, coneguda com SOM DE SOMNIS amb CIF B98786247; 
després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Concertar contracte menor per a la prestació del servei de socorrisme aquàtic a la 
piscina municipal, amb l'empresa García, Prats i La Torre SL, amb CIF 
B98786247, per al període comprès del 24 de juny al 3 de setembre de 2017, en 
horari de dilluns a diumenge de 12 a 20h, 8h diàries i 56h setmanals, pel preu total 
de SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS (6.336 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a la xifrada quantitat de MIL TRES-CENTS 
TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS ( 1.330,56 €) el servei es 
prestés d'acord que s'ha acordat i comprendrà les següents: 
 Ha de destinar un socorrista a la vigilància de les zones de la piscina (got 

polivalent i de xapoteig), amb el coneixement suficient en matèria de 
salvament aquàtic i prestació de primers auxilis. Ha de disposar de la titulació 
exigible a aquest efecte, expedida o reconeguda per un organisme o institució 
oficial. 

 Gestió i custòdia de la farmaciola amb el contingut mínim de l'article 34 del 
Decret 244/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià. 

 

 



 

 Disposició d'un telèfon mòbil o un altre sistema de comunicació sense fils i 
tenir exposat en lloc molt visible informació dels serveis d'urgència, 
d'assistència hospitalària més propers i serveis d'ambulància. 

 Funcions i obligacions dels socorristes per a la prevenció de riscos, salut i 
higiene dels usuaris són: 

- Prevenir als banyistes sobre les normes de seguretat i higiene de la piscina 
segons normativa vigent, d'una manera adequada. 

- Els socorristes han de poder ser identificats com a tals en tot moment. 
- Recollir fulles, paper o brutícia de la làmina d'aigua (superfície), durant 

l'horari d'obertura de la instal·lació. 
- Realitzar i registrar (1 cop al dia) el control dels paràmetres específics en 

l'article 21.2 del decret 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià. 
- Control dels elements de seguretat (salvavides, farmaciola ...) 
- Elaborar parts d'accidents. 
- Realitzar primers auxilis i cures d'urgència. 
- És imprescindible la puntualitat dels socorristes per al bon funcionament de la 

piscina. 
- En cas de pluja o mal temps, els socorristes no podran abandonar el lloc de 

treball sense permís de la persona responsable de la instal·lació. En cas de 
tempesta / pluja es tancarà la piscina per seguretat, obrint immediatament 
després de la tempesta o mal temps. 

- Notificar immediatament qualsevol anomalia o deficiència a l'encarregat de la 
instal·lació, o, si escau, a l'personar encarregat del manteniment o conserges 
del Poliesportiu municipal d'Albalat dels Tarongers. 

- S'haurà d'evitar comportaments que puguin interferir en el bon 
desenvolupament del treball (cascos de música, llegir, parlar d'esquena al cas 
de la piscina, etc). 

- Es considerarà falta molt greu, la no justificació d'absència al lloc de treball. 
- Els socorristes són responsables del joc de claus de la instal·lació; un cop 

finalitzat el contracte, l'empresa queda obligat a lliurar-la en les oficines 
municipals de l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers. 

-  Donar informació dels cursos de natació. 
2) Com a activitat complementària sense cost addicional per a l'ajuntament, ni els 

assistents a estes, es realitzaran tres sessions setmanals de gimnàstica de 
manteniment durant el mes de juliol i primera quinzena d'agost, per a tots els 
públics en horari de la piscina. 

3) A la notificació del present i previ al pagament del mes de juny, s'ha d'aportar la 
següent documentació per l'empresa: 
- Assegurança de responsabilitat civil. 
- Titulació dels socorristes que presten el servei. 
- Certificat positiu d'hisenda. 
- Certificat positiu de la S. Social. 

4) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de l'expedient incoat per a la realització de l'obra 
d'inversió inclosa en el pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) de 2017. Després 
de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

 

 

 



Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de València per a la 
realització de la / es següent / s inversió / es en el marc del Pla Provincial d'Obres i Serveis 
(PPOS) de 2017. 

 

 

Segon. Adquirir el compromís de: 

- Aportar aquella part de l'import total de la / inversió / es que no cobreixi l'ajut 
concedit i que no hagi estat finançada d'una altra manera. 

- Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajut 
o incompliment de les obligacions establertes per la convocatòria reguladora 
del Pla Provincial, així com de comunicar a la Diputació de València ajuts 
sol·licitats i / o obtingudes per a la mateixa finalitat. 

- Informar en el moment en què es produeixi, de qualsevol nova petició o 
concesion d'ajuda que se sol·liciti o rebi parell la mateixa finalitat que la 
sol·licitada en la present convocatòria. 

Tercer. als efectes que preveu l'article 24.5 de la Llei general de subvencions, acceptar 
l'ajuda que en el marc del present Pla Provincial fora concedida per la Diputació de 
València. 

Quatre. A l'efecte del que disposa l'article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 
28 d'abril (TRRL): 

 X SOL·LICITAR assumir l'execució de la / inversió / és descrites 

 DEMANAR que l'execució de la / inversió / és la / assumeixi la Diputació de 
València. 

  

Cinquè. Autoritzar a la Diputació de València a que realitzi les gestions oportunes amb 
vista a la comprovació que l'entitat es troba al corrent en les obligacions tributàries davant 
de la Hisenda Autonòmica. 

Sisè. S'accepta la pràctica de notificació electrònica per als tràmits derivats i / o 
relacionats amb el present expedient i es designa, a aquests efectes, la següent persona 
autoritzada per a la recepció de les notificacions: 

 

• Tot seguit per la regidora de festes, Mª Dolores Lafont, s'informa de les reunions 
mantingudes amb diversos representants d'espectacles per a la programació de les 
festes patronals d'agost de 2017, informats i després de deliberació de l'assumpte 
s'acorda per unanimitat: 

 

 
1) Realitzar un contracte menor amb Alejandro Fosati García amb DNI: 

198962331N com Espectacles Fosati, pel preu de SIS MIL SIS-CENTS EUROS 

Descripció de la inversió import € 

Finalització ronda perimetral que uneix Av. Dra. 
Isabel Cristòfol, amb Crtra. de Petres i adequació 
Plaça de Baix 

 

89.482,94 

e-mail nom Cognoms DNI telèfon Fax 

secretaria@albalatdelstarongers.net Amparo Ferrandis 
Prats 

19094837F 962628201 962628613 



(6.600 €) més l'IVA corresponent, per la prestació dels serveis i actuacions que es 
detalla a continuació: 
 
- Del 2017.08.05 al 2017.08.17. Lloguer de 200 Cadires 

 

 
DATA ESPECTACLE HORARI 

2017.08.09 
2017.08.11 

ESCENARI 5X4X0,6ALTO. 
Megafonia + pont del darrere + 4 focus + cortina + 
monòleg + cantant 

 

2017.08.12 ORQUESTRA EXODO: 7 Components 00'30 a 04,30 

2017.08.14 Disco Mòbil festa lumínica 00'00 a 05'00 

2017.08.16 Disco Mòbil texana amb toro mecànic 00'00 a 05'00 

 
2) Realitzar contracte menor amb Rafael Alarcón Moret amb DNI: 22575375R, com 

a administrador de la mercantil Frescultura SL pel preu de MIL DOS-CENTS 
EUROS (1.200 €) més l'IVA corresponent, per a la realització de l'espectacle 
monòleg d'OSCAR TRAMOYERES més MÀGIA CÒMICA DE RUBEN 
APARISI. 
 

3) Realitzar contracte menor amb Sergio Sevilla Lozano amb NIF: 07259480J en 
representació d'espectacles Sergio Sevilla, pel preu de MIL CINC-CENTS 
EUROS (1.500 €) més l'IVA corresponent, per a la realització dels següents 
espectacles: 
 
- PARC INFANTIL 
- CINEMA D'ESTIU INFANTIL 
 

4) Compromís d'aportació econòmica amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33822609 "Festejos populars". Havent aportar a la Notificació d'aquest acord i en 
tot cas abans de l'emissió de la factura, certificat positiu d'hisenda i de la S. Social. 
 

5) Traslladar el present acte a tots els interessats. 
 

• S'informa dels escrits presentats per:  
- APROSAM, Associació Pro Salut Mental, nº d'entrada 908 de data 7 de juny 

de 2017. 
- Escrits de Fernando Conca Garrigós nº d'entrada 879 i 880 referents a parcel·la 

nº 20 confrontant a la seua nº 22. 

La junta es dóna per assabentada. 

• Seguidament s'informa de la relació de factures nº 12 composta per 31 factures 
que ascendeix a l'import total de VUIT MIL CENT QUINZE EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (8.115,64 €) s'aprova el seu pagament segons 
s'indica a continuació: 

 

 

 



 

 

 
• Seguidament s'aprova el pagament de les indemnitzacions del tribunal de selecció 

del zelador - Mantenidor piscina Municipal exercici 2017, segons es relaciona a 
continuació: 
 

 

 

 

 



• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per D. Fco. Fernando Bonet 
Ferrandis i documentació que acompanya per a la devolució per baixa de l'IVTM 
al vehicle V-0380CS; vist que s'ha exposat anteriorment s'acorda la devolució de 
tres trimestres per import de 53,95 €. 

I sense més assumptes que tractar per la Sra presidenta es tanca la sessió a les 20,30h i 
per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a secretària, 
done fe. 

 

 Vist i plau  
 PRESIDENTA SECRETÀRIA - INTERVENTORA 
 

 

 

Maite Pérez Furio.     Amparo Ferrandis Prats. 

 


