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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 12 DE 
MARÇ DE 2019. 

Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el 12 de març de 2019 a les 19,20 h, sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. Maite Perez Furio, els membres de la Junta de govern Sra. 
Mª Dolores Lafont Avinent i D . Miguel Bonet Sancho, assistits de la Secretària-interventora, 
Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació. 

 Per la Sra. Alcaldessa es planteja la dificultat de celebrar la propera sessió ordinària el 
dia 19 de març, per la qual cosa després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat celebrar sessió ordinària el proper 26 de març de el 2019. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a la selecció de 
personal laboral temporal i borsa de treball agència de lectura; expedient de selecció de 
personal núm 1/19 i del resultat de l'ACTA DE BAREMACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS 
PER SELECCIÓ PERSONAL LABORAL TEMPORAL I BORSA DE TREBALL AGÈNCIA DE 
LECTURA, aixecada l'11 de març de 2019; vista per la junta i després deliberació de 
l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
1) Exposar al públic l'esmentada ACTA DE BAREMACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS DE 
SELECCIÓ PERSONAL LABORAL TEMPORAL I BORSA DE TREBALL AGÈNCIA DE LECTURA, 
perquè els interessats puguin presentar reclamacions, al registre d'entrada de 
l'Ajuntament els dies 13,14 i 15 de març fins a les 14 hores. 
2) Fer públic el present acte mitjançant la seva publicació en la pàgina web de 
l'ajuntament i T. edictes. 
 

 Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa que en compliment del que disposen els 
articles 5 i 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera; així com en l'Ordre HAP 2105/2012 que desenvolupa aquests articles i pel 
que desenvolupen les obligacions de remissió d'informació de les entitats locals, 
establint l'obligació que les entitats locals remetin abans del 15 de març de cada any, els 
Marc Pressupostaris a 3 anys, actualment denominades Plans pressupostaris a mitjà 
termini; pel qual s'informa del contingut de l'esmentat Pla Pressupostari a mitjà termini 
(model simplificat per a partint del 2019, el trienni 2020-2022; vist per la junta i després 
deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat la seva aprovació, 
 

 Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa per a contracte menor de 
subministrament que diu així: 

  
Per atendre els esdeveniments que de forma ordinària es solen celebrar en l'exercici 2019 com 
són, l'edició del IV TRAIL, LA VOLTA A PEU, FRUITES PER A LES SOPARS DE PA I PORTA I RAÏM DE 
CAP D'ANY, o altres de similars cal la realització d'un contracte de subministraments de fruites. 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 



2 
 

 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 
 Disposició Addicional Segona de la LCSP, en compliment del que disposa l'article 118 de la 

LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , sobre l'òrgan competent 
per contractar en raó de la quantia. 

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es justifiqués que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
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que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA: 

 
Primer.- Que per la junta de govern local manifesti la necessitat i conveniència, de realitzar un 
contracte de subministrament de fruites per atendre els següents esdeveniments: edició del IV 
TRAIL, LA VOLTA A PEU, FRUITES PER A LES SOPARS DE PA I PORTA FESTES 2019 I LES RAÏMS DE 
CAP D'ANY, o altres de similars. 
 
Segon.- Proposo contractar amb ALAIN LAFONT MARI (FRUTILANDIA) amb NIF 45.803.430B, el 
subministrament de fruites per als següents esdeveniments: edició del IV TRAIL, LA VOLTA A 
PEU, FRUITES PER A LES SOPARS DE PA I PORTA FESTES 2019 I RAÏM DE FI d'ANY, o altres de 
similars a realitzar en la localitat durant l'exercici 2019, pel preu estimat de MIL EUROS (1.000,0 
€) IVA inclòs. Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la 
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despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 341 22609 i 338 22609 que només 
suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la 
factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 8 de Març de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 i 338 22609 del pressupost.  

 
 Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:  

 
Primer.- Manifestar la necessitat i conveniència, de realitzar un contracte de subministrament 
de fruites per atendre els següents esdeveniments: edició del IV TRAIL, LA VOLTA A PEU, FRUITES 
PER A LES SOPARS DE PA I PORTA FESTES 2019 I RAÏM DE CAP D'ANY, o altres de similars. 
Segon.-Contractar amb ALAIN LAFONT MARI (FRUTILANDIA) amb NIF 45.803.430B, el 
subministrament de fruites per als següents esdeveniments: edició del IV TRAIL, LA VOLTA A 
PEU, FRUITES PER A LES SOPARS DE PA I PORTA FESTES 2019 I RAÏM DE CAP D'ANY, o altres 
similars a realitzar en la localitat durant l'exercici 2019, pel preu estimat de MIL EUROS (1.000,0 
€) IVA inclòs. Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la 
despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 341 22609 i 338 22609 que només 
suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la 
factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data 8 de Març de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 i 338 22609 del pressupost. 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 

 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures N º 6 
composta per 27 factures que ascendeixen a l'import total de DEU MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-NOU AMB SET (10.269,07) €, i s'acorda per unanimitat la seva aprovació i 
ordre de pagament tal i com es relaciona a continuació: 
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** //// ** - 

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 20,20 hores del 
dia de l'encapçalament i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual 
jo com a secretària, done fe i se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta. 

 Vist i plau 

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furió     Amparo Ferrandis Prats 


