ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL
DIA 30 DE DESEMBRE DE 2019.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 30 de desembre de 2019 a les
10,40 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 de la relació automàtica de pagaments núm. 34 composta per
18 factures que ascendeixen a l'import total de QUINZE MIL CENT HUITANTA-NOU
EUROS AMB CINQUANTA-HUIT CÈNTIMS (15.189,58€). S'acorda per unanimitat la seua
aprovació i ordre de pagament tal com es relaciona a continuació:

SEGON. ALTRES.
S’informa per la Sra. Alcaldessa del contingut de la Resolució de la Diputació de València
sobre IFS d'Instal·lacions Esportives, pel qual es concedeix a aquest Ajuntament una
subvenció de 60.000€.
Seguidament informa del contingut de la Resolució del 5 de desembre de 2019 de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pel qual es convoquen subvencions destinades
a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la
Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020. Vista l'ordre i després de deliberació de
l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
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1) Sol·licitar ajuda econòmica conforme al que es preveu en la citada Resolució, del
tipus A, per a realitzar obres de millora, ampliació, o reparació en les
instal·lacions esportives consistents en:
-

Millora accessibilitat de la piscina municipal.

-

Climatització sala esportiva.

-

Circuit de calistenia per a pistes de frontó i pàdel.

2) Encarregar a l'arquitecta emprada de l'Ajuntament la realització de la Memòria
Valorada.
I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió sent les
11,00h. 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

Maite Pérez Furió

SECRETARIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

2

