ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 30 DE MAIG DE 2016.
Sent les 18,20 h del día 30 de Maig de 2016 sota la presidència de la Sra. Alcaldessa,
Sra. Maite Pérez Furio, es reuneixen els membres de la junta de govern local, Sra. M.
Dolors Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, assistits de la secretària interventora
de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix informar dels assumptes que es
detalla a continuació:
• S'informa de la sol·licitud formulada per la Sra. Alcaldessa per a l'adhesió
d'aquest Ajuntament a les Beques de Formació de la Diputació de València,
segons anunci publicat en el BOP Nº 81 de 2016.10.29, en la "Modalitat
Estudiants", abans la Dipu et Beca ", i de la proposta de bases per a la selecció
dels becaris, es procedeix a l'estudi i deliberació de l'assumpte i s'acorda per
unanimitat:
Aprovar les bases i convocatòria per a la concessió de 4 beques de formació, en
el marc del Programa de pràctiques formatives de la Diputació Provincial de
València "modalitat estudiants", "La Dipu et beca 2016"; segons còpia
degudament diligenciada que s'acompanya.
I fer-les públiques de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
• Seguidament s'informa, de l'expedient incoat per a la contractació temporal d'un
zelador mantenidor de la piscina municipal durant el període estival del 20 de
juny al 4 de setembre de 2016, resultant que, per les condicions de les
instal·lacions i tarifes en vigor es fa difícil una gestió indirecta i que la gestió
directa que és la que s'utilitza de forma habitual aquesta prevista en el pressupost
de 2016, igual que en els pressupostos dels exercicis anteriors, després de
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Declarar necessària la contractació temporal del zelador-mantenidor de la piscina
municipal per al període comprès del 20 de juny al 4 de setembre de 2016, d'acord amb
el que preveu l'article 20.2 de la Llei 48/2015 de 29 d'Octubre de pressupostos generals
de l'Estat per a 2016.
2) Aprovar les bases que han de regir la selecció pel sistema de concurs-oposició del
zelador-mantenidor de la piscina municipal; durant el període estival de l'any 2016, la
còpia diligenciada s'acompanya.
3) Obrir el període per a la presentació de sol·licituds, que comprendrà del 6 al 10 de
Juny del 2016.
4) Fer públiques les presents bases d'acord amb la legislació vigent.

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita, sobre la sol·licitud
formulada davant el IVACE per realitzar l'actuació: MILLORES EN
L'ENLLUMENAT PÚBLIC, SUBSTITUCIÓ DE LLUMS I MILLORA EN LES
INSTAL·LACIONS DE C / CALVARI I UA-1 ELS TARONGERS ";
del requeriment efectuat per l'esmentat organisme en la tramitació de l'expedient
nº E4SP41 / 2016/54 i en compliment del mateix, s'acorda per unanimitat, la
ratificació dels següents:
Declaració responsable que aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers no està
sotmès a cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, per poder obtenir la condició de beneficiari de la subvenció.
Sol·licitar i aprovar la participació d'aquest ajuntament d'Albalat dels Tarongers al
programa d'ajuda del IVACE i acceptar les seves bases reguladores per a realitzar
l'obra "MILLORES EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC, SUBSTITUCIÓ DE LLUMS I
MILLORA EN LES INSTAL·LACIONS DE C / CALVARI I UA 1 eLS
TARONGERS "i acceptar les seves bases reguladores.
Acceptar la consideració del IVACE com creditor preferent, per raó d'aquesta
operació de préstec, de manera que els pagaments corresponents a l'amortització del
principal del mateix, interessos de demora o eventuals penalitzacions gaudiran de
lloc preferent en l'ordre de prelació de pagaments, després les despeses de personal,
en el pla de disposició de fons de tresoreria de l'entitat sol·licitant durant el període
de vigència del corresponent contracte de préstec.
Traslladar el present acord a l'IVACE als efectes oportuns
•

Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada per la Sra. Mª Jose Calvo
Martínez nº d'entrada 829 de data 26 de Maig de 2016, en el qual sol·licita se
li faciliti informe de l'auxiliar de policia del dia 18 d'abril de 2016, sobre els
fets esdevinguts; després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat,
expedir còpia i traslladar-lo a la Sra. Mª JOSE CALVO MARTÍNEZ.

Seguidament s'informa del pressupost presentat per PISCINES HURTADO
per a la neteja química de les membranes d'osmosi, font; també informa la
Sra. Alcaldessa de les qüestions plantejades per l'actual encarregat de la
planta, manifestant-li que és necessari realitzar una sèrie d'actuacions en
l'esmentada instal·lació; es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda
per unanimitat:
Informar qui es ve fent càrrec de la planta d'osmosi, Piscines Hurtado, que davant les
constants avaries que es produeixen a la planta d'osmosi, han decidit contractar amb
un especialista que s'encarregui del diagnòstic i posada a punt de la mateixa; per la
qual cosa de moment i fins a nova ordre no s'ha de fer càrrec de la planta.
•

•

Seguidament s'informa de la relació de pagaments manual Nº5 corresponent
al pagament de nòmines i altres de Maig, després de deliberació, s'aprova i
ordena el seu pagament segons es detalla a continuació:

RELACIÓ MANUAL N º 5 PAGAMENT NÒMINES I ALTRES MAIG

ENCARNA
CIÓN
LAFONT
DELGADO
AMPARO
FERRANDI
S PRATS
JUAN
CARLOS
LAFONT
BONET
MARIA
DOLORS
GINÉS
CAMPS
MAITE
PÉREZ
FURIO
SUSANA
AVINENT
BELTRÁN
BÀRBARA
ALBIOL
MACIAN
JUAN JOSE
FONT
PERALES
MARIA
DOLORS
LAFONT
AVINENT
MIGUEL
BONET
SANCHO
SEGUR
SOCIAL
SEGUR
SOCIAL
SEGUR
SOCIAL
SEGUR
SOCIAL
AMPARO
MATEU JUTJAT DE
PAU
MANCOM
UNITAT LA
BARONIA
TOTAL

1.445,24

2.149,60
1.494,52

1.392,50

615,12
560,07
649,45
229,00
229,00

229,00
1.861,86
1.312,59
784,65
600,89
155,00

1.341,43
15.049,92

Amb un total que ascendeix a la xifrada quantitat de QUINZE MIL QUARANTANOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS.
S'inclou en les nòmines l'abonament en concepte d'incentius al rendiment per al mes
de maig de 2016, de les següents quantitats:
Mª DOLORS GINÉS CAMPS
JUAN CARLOS LAFONT BONET
AMPARO FERRANDIS PRATS
ENCARNA LAFONT PRIM

Així com l'abonament a la Sra. Amparo Mateu Maña en concepte d'indemnització per
atenció al Jutjat de Pau del mes de Maig de 2016, de la quantitat que resulta de la
següent liquidació 158,16 € menys el 2% en concepte d'IRPF, resultant un import
líquid de 155 €.
•

Seguidament s'informa de la sol·licituds presentades per:

-

Associació de Veïns Bellavista d'Albalat dels Tarongers, núm d'entrada 824 de
data 2016.05.25, reclamant l'adequació del camí d'accés al lloc, a l'altura de les
Tres Vendes; després de deliberació de l'assumpte queda en estudi.

-

Sol·licitud presentada per la Sra. Mª Cruz Ferrús López, sobre gual d'Minusvàlid
per a ús personal; després de deliberació de l'assumpte queda en estudi.

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,00 h. del dia de
l'encapçalament, de la qual jo com a secretària, done fe i per a constància del que s'ha
actuat s'estén la present acta i se sotmet a la signatura de la Presidenta.
En Albalat dels Tarongers a 7 de Juny del 2016.

