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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 

DE DESEMBRE DE 2019. 

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 23 de desembre de 2019 a les 
18,50 h., sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres 
de la junta de govern local, Sra. M. ª Dolores Lafont Avinent, Sra. Carmen Bastant Luján 
i Sra. Núria Zarco Arador, assistits de la secretària-interventora de l'ajuntament, Amparo 
Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 

PRIMER. APROVACIÓ DE PAGAMENTS. 

• S 'informa del contingut del Decret de l'alcaldessa núm. 471/19 de data 19 de 
desembre de 2019, pel qual s'ordena i aprova la relació automàtica de pagament 
núm. 32, composta per una factura que ascendeix a la quantia total de VINT MIL 
SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-HUIT CÈNTIMS (20.652,78€). 
S'acorda per unanimitat la seua ratificació. 

• Seguidament s'informa del contingut de la relació de pagaments núm. 33 
composta per 28 factures que ascendeixen a l'import total de SET MIL HUIT-
CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (7.865,76€). S'acorda 
per unanimitat la seua aprovació i ordre de pagament, tal com es relaciona a 
continuació: 
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• Seguidament s'informa de les despeses de desplaçament de l'empleada Sra. M.ª 
Dolores Ginés Campos, amb motiu de l'assistència al curs de formació 
d'actualització legislativa, impartit per FVMP del 25/11 al 04/12; la quantia del 
qual ascendeix a SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (62,50€); a 
la vista de la documentació aportada, s'acorda per unanimitat ordenar el 
pagament de 62,50€. 

• Seguidament s'informa de la factura núm. 19P000916 remesa per BECSA, per 
import de TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-HUIT CÈNTIMS (34.394,48€), corresponent a CAMÍ L’ALGEPSAR, i 
que aquesta no es correspon amb la quantia del contracte; s'acorda per 
unanimitat retornar la factura per a ajustar-la a l'import del contracte, que 
ascendeix a l'import de VINTITRES MIL HUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS 
AMB QUARANTA-HUIT CÈNTIMS (23.894,48€). 

SEGON. ACORDS VARIS SOBRE SOL·LICITUDS PRESENTADES I UNS ALTRES. 

• S’informa a la Junta de Govern del contingut del Decret de l'Alcaldia núm. 470 
de data 27 de desembre de 2019, pel qual es procedeix a la liquidació definitiva 
de la Concessió del Llar del Jubilat; vist per la Junta, es manifesta la seua 
conformitat. 

• Seguidament s'informa de l'expedient que es tramita en virtut de la demanda 
promoguda per Sra. M.ª Dolores Ginés Campos contra aquest Ajuntament, per 
al reconeixement del dret de laboral indefinit. Estant assenyalat el judici per al 
21/05/2020; després de deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

1) Encarregar a la Sra. Alcaldessa la formalització d'un contracte menor amb 
l'advocada Elena Bernabéu Martínez, perquè represente a l'Ajuntament 
d'Albalat dels Tarongers, davant el Jutjat social núm. 14, exp. 000331/2019P, sala 
6a. 

2) Donar trasllat del present acte als organismes interessats als efectes oportuns. 

• Seguidament es delibera sobre la conveniència de formalitzar un contracte 
menor d'assistència jurídica, per a resoldre alguns assumptes que requereixen 
que s'agiliten; s'acorda per unanimitat encarregar a la Sra. Alcaldessa s'ocupe de 
l'assumpte. 

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió sent les 
19,55h. del dia de l'encapçalament, i per a constància de l'actuat s'estén la present acta 
de la qual jo com a secretària en dono fe i se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta.      

VºBº PRESIDENTA         SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

Maite Pérez Furió                        Amparo Ferrandis Prats 

  


