
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE MAIG DE 2019. 
A l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 14 de maig de 2019 a les 18,50h, sota la presidència de la Sra. 
Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, es reuneixen els membres de la junta de govern local, Sra. M.ª Dolors Lafont 
Avinent, Rafael Asensio Chenovart i D. Miguel Bonet Sancho , assistits de la secretària-interventora de 
l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 
 

• Seguidament s'informa de tot això en l'expedient per a l'execució de l'obra denominada "ACONDICIONAMENT 
DEL CAMÍ RURAL CAMÍ DE L'AIGUA AMARGA ", inclosa com a obra a realitzar, en la RESOLUCIÓ de 23 de novembre 
de 2018, de la Secretària d'Estat de Política Territorial, per la qual cosa s'acorda l'assignació de subvencions per 
danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes a l'article 6 del RDL 2/2017, de 
27 de gener, convocada per Resolució de 16 de novembre de 2017, de la Secretària d'Estat per a les 
Administracions Territorials i pel que es concedeix una subvenció a aquest Ajuntament de 26.036,84 € per a 
realitzar l'esmentada obra. 
I del contingut de la Certificació única emesa per l'empresa adjudicatària Aper AMBIENT, SL, amb CIF, B98835390, 
degudament subscrita pel director de l'obra, Jose M.ª Pérez Avançat i la quantia ascendeix a la xifrada quantitat 
de QUARANTA-TRES MIL TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (43.036,10 €) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a NOU MIL TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (9.037,58 €). 
Vist el contingut de la Certificació i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1. Aprovar la Certificació única corresponent a l'obra "ACONDICIONAMENT DEL CAMÍ RURAL CAMÍ DE 
L'AIGUA AMARGA" redactada per l'empresa adjudicatària Aper AMBIENT, SL, amb CIF B98835390 amb el 
vistiplau del director de l'obra, Jose M.ª Pérez Avançat, amb un import que ascendeix a la xifrada 
quantitat de QUARANTA-TRES MIL TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (43.036,10 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a NOU MIL TRENTA I SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (9.037,58 
€). 

 
2. Ordenar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454 619 del vigent pressupost de 2019. 

 
3. Traslladar el present acte a l'interessat ia la Diputació de València als efectes oportuns. 

 
• Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte menor de serveis que diu així: 

A causa de les deficients condicions en què es troben els marges dels camins rurals, en els quals com a 
conseqüència a les últimes pluges han proliferado la crescuda d'herbes i d'altres que envaeixen les calçades i 
dificulten la circulació; i davant la manca de personal de l'ajuntament que pugui escometre aquests treballs de 
competència municipal; por aquesta alcaldia en data 7 de maig de 2019, es va ordenar convidar a les empreses 
que es detallaran més endavant a que presentessin pressupost per a neteja dels marges dels camins: 
TRANSFORMACIONS LLORENS SL, JOSE SALVADOR I FILLS, QUIQUE-americana SL 
Concedit el termini fins al 13 de maig, només TRANSFORMACIONS LLORENS SL presenta pressupost per a 
realització dels treballs. 
Pel que fa a la vista del que antecedeix en l'expedient i de conformitat amb el que disposa la següent 
 



LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 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. 
 la 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 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament 
d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o subministrament, incloent aquells en 
què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma successiva i per preu unitari. 
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat inherent als poders 
públics. " 
L'article 29.8 "La durada dels contractes menors no pot ser superior a 1 any i no són susceptibles de pròrroga. 
L'article 36.1 "els contractes menors no necessiten 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 
necessitattat 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 que individual o 
conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer d'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 correspon l'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 es manifesti que davant la falta de mitjans personals per part d'aquest 
ajuntament per a realitzar aquests treballs de neteja de marges de camins i altres relacionats, és urgent contractar 
els serveis de manteniment dels camins relacionats, per complir amb l'obligació d'aquest ajuntament de la 
conservació de les infraestructures viàries de camins rurals i millorar les condicions de trànsit dels mateixos 
augmentant la seguretat. 
 
Segon.- proposo contractar amb la mercantil TRANSFORMACIONS LLORENS SL, amb CIF B96.495.791i domicili en 
C / Alorco, 5 Sagunt. La prestació del servei consistent en neteja i desbrossament amb mitjans mecànics dels 
marges dels següents camins: 
 

ORDRE Nº DE CAMÍ DENOMINACIÓ LONGITUD (m.) 
1 4 Camí de la Bassa Blanca / 

Comediana 
2512 

2 5 Camí del Pla de Pavia 2837 



3 14 Camí dels Clots 470 
4 15 Camí Baix Pla de L'Aljup 1854 
5 16 Camí Pla de L'Aljup 2533 
6 17 Camí de la Cloxeta 1772 
7 18 Camí Figuera de Garay 271 
8 19 Camí Sequia de Baix 336 
9 20 Camí d'Albalat al Molí 1335 
10 21 Camí d'Estivella 344 
11 22 Camí de l'Algepsar 803 
12 23 Camí d'Estivella al Molí 284 
13 24 Camí L'Afrau 676 
14 25 Camí de Gausa 411 
15 26 Camí de la palafanga 797 
16 28 Camí de Petrés 380 
17 33 Camí de la Rabosses 934 
18 34 Camí de la Buitrera 550 
19 35 Camí del Corral L'Ami 397 
20 36 Camí Bassa 4 fanecades 700 
21 SN Camí Montanya del Poll- Margalló 600 
  TOTAL 20796 

 
I d'acord amb els següents preus: 
- Treballs de desbrossament de ribes de camins (20,796m x 0,23 € / m) 
- Neteja d'arbres que obstrueixin el pas de vehicles pels camins que es vagin a desbrossar: 

• Poda de branques a 25 € / h 
• Retro grua i càrrega de poda a 40 € / h 

• Camió per carregar poda i transport a 40 € / h 

• Viatges a l'abocador 50 € el viatge 
 
Per un preu total aproximat de QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS (4.783 €) mes l'IVA corresponent, 
més si és el cas el preu de la poda de branques necessàries per deixar en condicions el trànsit el camí. 
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, 7 de maig de 2019, per la secretària - interventora, hi ha consignació suficient en la 
aplicació pressupostària 454 21000, el que se sotmet a consideració de la Junta de Govern Local per adopció de 
l'acord corresponent. 
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1. manifestar que davant la falta de mitjans personals per part d'aquest ajuntament per a realitzar aquests 
treballs de neteja de marges de camins i altres relacionats, és urgent la necessitat de contractar els serveis 
de manteniment dels camins relacionats, per complir amb l'obligació d'aquest ajuntament de la 



conservació de les infraestructures viàries de camins rurals i millorar les condicions de trànsit dels 
mateixos augmentant la seguretat. 

 
2. Segon.- Contractar amb la mercantil TRANSFORMACIONS LLORENS SL, amb CIF B96.495.791 i domicili en 

C / Alorco, 5 Sagunt. La prestació del servei consistent en neteja i desbrossament amb mitjans mecànics 
dels marges dels següents camins: 

 
ORDRE Nº DE CAMÍ DENOMINACIÓ LONGITUD (m.) 
1 4 Camí de la Bassa Blanca / Comediana 2512 
2 5 Camí del Pla de Pavia 2837 
3 14 Camí dels Clots 470 
4 15 Camí Baix Pla de L'Aljup 1854 
5 16 Camí Pla de L'Aljup 2533 
6 17 Camí de la Cloxeta 1772 
7 18 Camí Figuera de Garay 271 
8 19 Camí Sequia de Baix 336 
9 20 Camí d'Albalat al Molí 1335 
10 21 Camí d'Estivella 344 
11 22 Camí de l'Algepsar 803 
12 23 Camí d'Estivella al Molí 284 
13 24 Camí L'Afrau 676 
14 25 Camí de Gausa 411 
15 26 Camí de la palafanga 797 
16 28 Camí de Petrés 380 
17 33 Camí de la Rabosses 934 
18 34 Camí de la Buitrera 550 
19 35 Camí del Corral L'Ami 397 
20 36 Camí Bassa 4 fanecades 700 
21 SN Camí Montanya del Poll- Margalló 600 
  TOTAL 20796 

 
I d'acord amb els següents preus: 
- Treballs de desbrossament de ribes de camins (20,796m x 0,23 € / m) 
- Neteja d'arbres que obstrueixin el pas de vehicles pels camins que es vagin a desbrossar: 

• Poda de branques a 25 € / h 

• retro grua i càrrega de poda a 40 € / h 

• Camió per carregar poda i transport a 40 € / h 
• Viatges a l'abocador 50 € el viatge 

 
Per un preu total aproximat de QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS (4.783 €) més l'IVA corresponent, 
més si és el cas el preu de la poda de branques necessàries per deixar en condicions el trànsit del camí. 
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. 
 



3. Tercer.- Segons informe emès en aquesta data 7 maig 2019 per la secretària - interventora, hi ha 
consignació suficient en la aplicació pressupostària 454 21000 per fer front al pagament corresponent. 

 
4. Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a la realització d'obra "ASFALTAT TRAM 
PROLONGACIÓ CARRER CALVARI I TRAM RONDA SANT VICENT-COLOMER (PCV 2018-2019 / 623), 
Contracte Menor núm 60/19; Informa la Sra. Alcaldessa que segons l'acordat per la junta de govern local 
en sessió celebrada el 9 d'abril de 2019, en ftira 6 de maig de 2019 va remetre invitació juntament amb 
la documentació de l'obra, perquè en el termini de 5 dies, manifestaran el seu desig de participar en la 
licitació a les següents empreses: 

- CONSTRUCCIONS FERQUE, SL 
- Aper AMBIENT, SL 
- IMBESTEN, SL 
- CONSTRUCCIONS RAFAEL ZARZOSO, SL 
- PAVASAL, SA 

Dins el període de presentació d'ofertes només es presenten les següents: 
- IMBESTEN, SL en data 9 de maig, núm 889. 
- PAVASAL, SA en data 10 de maig, núm 902. 

Seguidament es procedeix a l'estudi de les ofertes presentades i s'acorda per unanimitat: 
 

1. Manifestar la necessitat de realitzar la contractació de l'obra "ASFALTAT TRAM PROLONGACIÓ CARRER 
CALVARI I TRAM RONDA SANT VICENT-COLOMER (PCV 2018-2019 / 623)" que ha d'estar finalitzada el 
2019.07.24. 

2. Contractar amb l'empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA amb CIF A46015129, i domicili a 
efectes de notificacions en Pol. Ind. Els Xiprers, nau 64, Castelló; per estimar l'oferta més avantatjosa per 
a l'ajuntament a relació preu-qualitat, la realització de l'obra "ASFALTAT TRAM PERLLONGAT CARRER 
CALVARI I RONDA SANT VICENT-COLOMER (PCV 2018-2019 / 623)" per l'import de VINT MIL CINQUANTA-
VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (23.058,15 €) , més l'IVA corresponentque ascendeix a QUATRE MIL 
VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CÈNTIMS (4.842,21 €); d'acord amb el projecte tècnic 
redactat per l'arquitecte Jose M.ª Pérez Avançat i sota la sevas ordres i direcció. 
Tenint en compte que haurà de realitzar-se la millora ofertada a l'ajuntament sense cap cost, consistent 
en 206 m²de capa d'aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16 surf S, de 5 cm. De gruix compactat, en capa 
de rodadura, amb àrid calcari i betum B50 / 70, amb una dotació mínima s / m de betum del 4,55%, fins 
i tot regs amb emulsions bituminoses, d'imprimació C50BF5 IMP o adherència C60B4 TER 
(termoadherent), estesa i compactat, totalment acabada, mesura la superfície construïda, inclòs part 
proporcional de marques vials (línies blanques de vora de carril, línies de detenció i inscripcions (stop, ...), 
i que les obres hauran d'estar finalitzades de forma improrrogable el 2019.07.24. 

 
- Manifestar 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. 
 



- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segunda 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 9 d'abril de 2019, per la secretària - interventora, ha consignació pressupostaria per fer front al 
pagament de l'obligació amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532 619 PCV ASFALTAT C / CALVARI I SANT VICENT. 
 

3. La formalització del contracte s'entendrà efectuat mitjançant la signatura d'acceptació del contractista 
de la present resolució de l'adjudicació i haurà d'aportar de forma immediata: 

 

• Certificat Positiu d'Hisenda 

• Certificat Positiu Seguretat Social 

• Alta en l'IAE o Classificació de l'empresa 
 

4. Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 

• Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures núm 12, composta per 13 
factures que ascendeixen a l'import total de CINQUANTA-SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (56.687,44 €), s'acorda la seva aprovació i ordre de pagament segons es 
relaciona a continuació: 

 
 
I sense mes assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 19,30h 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-interventora dono fe i 
se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta. 
 
 
  Vist i plau ALCALDESSA      SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 



 
 
 
Maite Pérez Furió       Amparo Ferrandis Prats 


