
1 
 

 

 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRER 
DE 2019. 

Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers 19 de febrer de 2019 a les 19,15 h, sota la 
presidència de la Sr. Alcaldessa Sra. Maite Perez Furio, els membres de la Junta de Govern Local, 
Sra. M. Dolors Lafont Avinent i D. Rafael Asensio Chenovart, assistits de la Secretària-
Interventora de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes 
segons es detalla a continuació: 

 Es procedeix a li lectura de l'esborrany de l'acta corresponent al 22 de gener de 2019, 
s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa sobre contracte de prestació 
de serveis, que diu així: 

En relació amb l'expedient incoat per aquest ajuntament per a la realització de les obres incloses 
en l'IFS 2018 denominades RENOVACIÓ JARDÍ PLAÇA DE BAIX I SUBSTITUCIÓ XARXA D'IMPULSIÓ 
I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE FILTRACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL. Vist que l'ajuntament no 
disposa en la seva plantilla de personal, de tècnics qualificats per a la redacció de projectes; els 
estudis preliminars per a la redacció del projecte van ser realitzats per l'arquitecte JM Pérez 
Avançat, i del seu currículum es desprèn l'experiència i qualificació per a la redacció d'aquest 
tipus de projectes i els honoraris són conformes a la "instrucció tècnica redactada per la 
Diputació de València per a la redacció de projectes d'obra a incloure en els plans provincials, 
dictada a l'empara del que disposa l'article 233 de la llei 9/2017 de Contractes del sector públic. 
Vist que, en el present exercici encara no s'ha fet cap planificació de les obres a realitzar, per a 
la programació de les licitacions; sent necessari i urgent adjudicar el contracte per a la redacció 
del projecte, per executar en termini les obres, així com solucionar abans del període estival el 
problema de les conduccions d'aigua de la piscina municipal; pel que a la vista del que antecedeix 
en l'expedient i de conformitat amb el que disposa la següent per executar en termini les obres, 
així com solucionar abans del període estival el problema de les conduccions d'aigua de la piscina 
municipal; pel que a la vista del que antecedeix en l'expedient i de conformitat amb el que 
disposa la següent per executar en termini les obres, així com solucionar abans del període 
estival el problema de les conduccions d'aigua de la piscina municipal; pel que a la vista del que 
antecedeix en l'expedient i de conformitat amb el que disposa la següent 
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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 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 justificarà 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 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. 
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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 es manifesti que, resultant, que l'ajuntament no disposa 
en la seva plantilla de personal, de tècnics qualificats per a la redacció de projectes; els estudis 
preliminars per a la redacció del projecte van ser realitzats per l'arquitecte JM Pérez Avançat, i 
del seu currículum es desprèn l'experiència i qualificació per a la redacció d'aquest tipus de 
projectes i els honoraris són conformes a la "instrucció tècnica redactada per la Diputació de 
València per a la redacció de projectes d'obra a incloure en els plans provincials, dictada a 
l'empara del que disposa l'article 233 de la llei 9/2017 de Contractes del sector públic. Vist que, 
en el present exercici encara no s'ha fet cap planificació de les obres a realitzar, per a la 
programació de les licitacions; 
 
segon.- Proposo contractar amb JOSE MARIA PEREZ AVANÇAT, amb DNI 44.796.588V, Nº DE 
COL·LEGIAT A ARQUITECTES COMUNITAT VALENCIANA 10.554, els següents serveis, REDACCIÓ 
DELS PROJECTES TÈCNICS D': 
-Honoraris REDACCIÓ PROJECTE D'OBRA DE RENOVACIÓ JARDÍ PLAÇA DE BAIX, comprèn el 
projecte i estudi bàsic de seguretat i salut pel preu de DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS 
AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (2.238,87 €) més l'IVA que ascendeix a QUATRE-CENTS SETANTA 
EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (470,16 €). 
- HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE D'OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE XARXA DE IMPULSIÓ I 
INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE FILTRACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL, comprèn el projecte i estudi 
bàsic de seguretat i salut pel preu de MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (1.610,16 
€) més l'IVA que ascendeix a TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (338,13 
€). 
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. 
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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, 11 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, hi ha compromís d'aportació econòmica en l'esborrany del pressupost de 2019 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 171.622 RENOVACIO JARDI PLAÇA dE BAIX i 342.619 
SUBSTITUCIÓ XARXA i EQUIP FILTRACIÓ PISCINA ...  
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
primer.- Manifesti que, resultant, que l'ajuntament no disposa en la seva plantilla de personal, 
de tècnics qualificats per a la redacció de projectes; els estudis preliminars per a la redacció del 
projecte van ser realitzats per l'arquitecte JM Perez Avançat, i del seu currículum es desprèn 
l'experiència i qualificació per a la redacció d'aquest tipus de projectes i els honoraris són 
conformes a la "instrucció tècnica redactada per la Diputació de València per a la redacció de 
projectes d'obra a incloure en els plans provincials, dictada a l'empara del que disposa l'article 
233 de la llei 9/2017 de Contractes del sector públic. Vist que, en el present exercici encara no 
s'ha fet cap planificació de les obres a realitzar, per a la programació de les licitacions; 
Segon.- Contractar amb JOSE MARIA PEREZ AVANÇAT, amb DNI 44.796.588V, Núm DE 
COL·LEGIAT A ARQUITECTES COMUNITAT VALENCIANA 10.554, els següents serveis, REDACCIÓ 
DELS PROJECTES TÈCNICS D': 
-Honoraris REDACCIÓ PROJECTE D'OBRA DE RENOVACIÓ JARDÍ PLAÇA DE BAIX, comprèn el 
projecte i estudi bàsic de seguretat i salut pel preu de DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS 
AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (2.238,87 €) més l'IVA que ascendeix a QUATRE-CENTS SETANTA 
EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (470,16 €). 
- HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE D'OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE XARXA DE IMPULSIÓ I 
INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE FILTRACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL, comprèn el projecte i estudi 
bàsic de seguretat i salut pel preu de MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (1.610,16 
€) més l'IVA que ascendeix a TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (338,13 
€). 
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, 11 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, hi ha compromís d'aportació econòmica en l'esborrany del pressupost de 2019 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 171.622 RENOVACIO JARDI PLAÇA DE BAIX i 
342.619 SUBSTITUCIÓ XARXA I EQUIP FILTRACIÓ PISCINA. . 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

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

Tenint en compte que aquest ajuntament no disposa de personal que es pugui encarregar de la 
compra dels productes fitosanitaris i altres necessaris per dur a terme el manteniment dels 
jardins i espais públics i que precisa d'un procediment àgil, que li permeti adquirir 
immediatament els productes o el material; és pel que considero necessari disposar d'un 
contracte de subministrament de productes fitosanitaris i altres relacionats amb el 
manteniment de jardins i espais públics, per al correcte funcionament del servei en l'exercici 
2019; pel que a la vista de l'anterior i en virtut de la 



5 
 

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 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. " 
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"En l'expedient es justificarà 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 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 es manifesti que, per a l'adquisició de productes 
fitosanitaris i altres relacionats amb el manteniment dels jardins i espais públics durant l'any 
2019, per al bon funcionament del servei és necessari la contractació de l'esmentat 
subministrament. 
 
segon.- Contractar amb COOPERATIVA L'AVENIR (COOPALGIMIA) amb CIF F46030938, el 
subministrament de productes fitosanitaris i altres relacionats amb el manteniment dels jardins 
i espais públics per dur a terme aquest servei durant l'exercici 2019, pel preu estimat de TRES-
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CENTS EUROS ( 300 €) IVA INCLÒS. Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització 
i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 171 21000, 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, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 171 
21000 del pressupost.  

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

primer.- Manifestar que, per a l'adquisició de productes fitosanitaris i altres relacionats amb el 
manteniment dels jardins i espais públics durant l'any 2019, per al bon funcionament del servei 
és necessari la contractació de l'esmentat subministrament. 
Segon.-Contractar amb la COOPERATIVA L'AVENIR (COOPALGIMIA) amb CIF F46030938, el 
subministrament de productes fitosanitaris i altres relacionats amb el manteniment dels jardins 
i espais públics per dur a terme aquest servei durant l'exercici 2019, pel preu estimat de TRES-
CENTS EUROS (300 €) IVA INCLÒS. Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització 
i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 171 21000, 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, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 171 
21000 del pressupost.  
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

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

Amb motiu de la celebració de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, cal fer la 
publicitat i difusió que l'esdeveniment mereix, per la qual cosa cal la contractació del servei de 
publicitat, pel que 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 
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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 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 justificarà 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 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. 
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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 es manifesti la necessitat de contractar la prestació del 
servei de publicitat per a la difusió de l'esdeveniment IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS 
TARONGERS  
 
Segon.-Contractar amb MITJANS IMPRESOS I DIGITALS D'AQUÍ SL amb CIF B98291750 i domicili 
en Avda Fausto Caruana, 37-3ºpiso, Port de Sagunt. La prestació del servei de publicitat del IV 
EDICIÓ TRAIL, pel preu de CENT CINQUANTA EUROS (150 €) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (31,50 €). 
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 12 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  

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

primer. - Manifestar la necessitat de contractar la prestació del servei de publicitat per a la 
difusió de l'esdeveniment IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS 
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Segon. -Contractar amb MITJANS IMPRESOS I DIGITALS D'AQUÍ SL amb CIF B98291750 i domicili 
en Avda Fausto Caruana, 37-3ºpiso, Port de Sagunt. La prestació del servei de publicitat del IV 
EDICIÓ TRAIL, pel preu de CENT CINQUANTA EUROS (150 €) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (31,50 €). 
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 12 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost. 

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

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

Amb motiu de la celebració de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS I VOLTA A 
PEU ANY 2019, cal realitzar un reportatge fotogràfic dels esdeveniments, per al que és necessari 
la contractació del servei del reportatge fotogràfic, pel que 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 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. 
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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 justificarà 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 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, 
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«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 la necessitat de contractar la prestació 
del servei per realitzar el reportatge fotogràfic per a la difusió dels esdeveniments de IV EDICIÓ 
DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS I VOLTA A PEU 2019. 
 
segon. - Contractar amb ALEJANDRO Lostado VICENTE amb NIF 73503027H i domicili en C / Sant 
Pasqual nº 3 pta 13, Paiporta. La prestació del servei de reportatge fotogràfic de la IV EDICIÓ 
TRAIL I VOLTA A PEU 2019 ALBALAT DELS TARONGERS, pel preu de CENT SEIXANTA-CINC EUROS 
AMB VINT-I CÈNTIMS (165,29 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a TRENTA-QUATRE 
EUROS AMB SETENTE-UN CENTIMOS (34,71 €). 
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 12 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  

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

primer. - Manifestar la necessitat de contractar la prestació del servei per realitzar el reportatge 
fotogràfic per a la difusió dels esdeveniments de IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS 
TARONGERS I VOLTA A PEU 2019. 
segon. - Contractar amb ALEJANDRO Lostado VICENTE amb NIF 73503027H i domicili en C / Sant 
Pasqual nº 3 pta 13, Paiporta. La prestació del servei de reportatge fotogràfic de la IV EDICIÓ 
TRAIL I VOLTA A PEU 2019 ALBALAT DELS TARONGERS, pel preu de CENT SEIXANTA-CINC EUROS 
AMB VINT-I-CÈNTIMS (165,29 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a TRENTA-QUATRE 
EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (34,71 €). 
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 12 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  
Quart. - Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
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 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte menor de 
subministrament, que diu així: 

Com a conseqüència del deteriorament sofert per les banderes exposades al balcó de l'edifici 
municipal, segons estableix el protocol, cal la seva substitució; pel que a la vista de l'anterior i 
en virtut de la 

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 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 
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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 justificarà 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 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 es manifesti que cal l'adquisició d'un lot de banderes 
per a la substitució de les que estan exposades al balcó de l'edifici ajuntament que estan molt 
deteriorades. 
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segon. - Contractar amb la mercantil LARRAZ GRUP EMPRESARIAL SA amb CIF A 50090505 i 
domicili en C / COSO 66-74, SARAGOSSA. La compra d'un lot de banderes que inclou la de la Unió 
Europea, Espanya i Autonòmica Valenciana, pel preu de QUARANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS (43,92 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de NOU 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (9,22 €) 
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 12 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22111 del pressupost.  
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

Primer. -Manifestar que cal l'adquisició d'un lot de banderes per a la substitució de les que estan 
exposades al balcó de l'edifici ajuntament que estan molt deteriorades. 
segon. - Contractar amb la mercantil LARRAZ GRUP EMPRESARIAL S. A amb CIF A 50090505 i 
domicili en C / COSO 66-74, SARAGOSSA. La compra d'un lot de banderes que inclou la de la Unió 
Europea, Espanya i Autonòmica Valenciana, pel preu de QUARANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS (43,92 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de NOU 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (9,22 €) 
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 12 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22111 del pressupost. 
Quart. - Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

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

En compliment de la normativa vigent per a la realització de la revisió anual dels extintors situats 
als edificis municipals, ja que es manca de personal a l'ajuntament per a la seva realització, cal 
la seva contractació externa, pel que tenint en compte,  

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. 
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 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 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 justificarà 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 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. 
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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 es manifesti que, davant la falta de mitjans personals 
per part d'aquest ajuntament per realitzar aquests treballs tècnics, és urgent i manifesta la 
necessitat de contractar els serveis de revisió dels extintors amb una empresa qualificada 
externa. 
 
segon. - Proposo contractar amb SEMANCOIN SL amb CIF B96410915 i domicili al polígon Sepes, 
Aranda 1- nau 19, Sagunt (46520), la prestació dels esmentats serveis per les quanties que 
s'indica a continuació: 
  

EDIFICI PUBLICA CONCURRÈNCIA PREU IVA APLIC PRESU 

 AJUNTAMENT  34,24 7,19 920 21200 

 LUDOTECA  27,59 5,79 33321200 

AGÈNCIA DE LECTURA  14,30 3,01 33321200 

CONSULTORI MÈDIC  34,24 7,19 312 21200 
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ESCOLES  26,59 5,58 323 21200 

POLIESPORTIU  14,30  3,01 342 21200 

AUDITORI  20,95  4,40 33321200 

LLAR DEL PENSIONISTA  34,24  7,19 33721200 

MAGATZEM  21,95  4,61 92021200 

COTXE POLICIA  6,64  1,37 13021400 

ALTRES (DESPLAÇAMENTS)  10,54  2,23 92021200 

TOTAL 245,58 51,57  
 
Pel preu de DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (245,58 €) 
més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantia de CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-
SET CÈNTIMS (51,57 €). 
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, 27 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, hi ha consignació suficient en les partides assenyalades anteriorment, el que es 
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: 
 
primer. - Manifestar que, davant la falta de mitjans personals per part d'aquest ajuntament per 
realitzar aquests treballs tècnics, és urgent i manifesta la necessitat de contractar els serveis de 
revisió dels extintors amb una empresa qualificada externa. 
segon. Contractar amb SEMANCOIN SL amb CIF B96410915 i domicili al polígon Sepes, Aranda 
1- nau 19, Sagunt (46520), la prestació dels esmentats serveis per les quanties que s'indica a 
continuació: 
 

EDIFICI PUBLICA CONCURRÈNCIA PREU IVA APLIC PRESU 

 AJUNTAMENT  34,24 7,19 920 21200 

 LUDOTECA  27,59 5,79 33321200 

AGÈNCIA DE LECTURA  14,30 3,01 33321200 

CONSULTORI MÈDIC  34,24 7,19 312 21200 

ESCOLES  26,59 5,58 323 21200 

POLIESPORTIU  14,30  3,01 342 21200 

AUDITORI  20,95  4,40 33321200 

LLAR DEL PENSIONISTA  34,24  7,19 33721200 

MAGATZEM  21,95  4,61 92021200 

COTXE POLICIA  6,64  1,37 13021400 

ALTRES (DESPLAÇAMENTS)  10,54  2,23 92021200 
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TOTAL 245,58 51,57  
 
Pel preu de DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (245,58 €) 
més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantia de CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-
SET CÈNTIMS (51,57 €). 
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, 27 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, hi ha consignació suficient en les partides assenyalades anteriorment, el que es 
sotmet a consideració de la Junta de Govern Local per adopció de l'acord corresponent.  
Quart. - Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

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

Per realitzar el manteniment ordinari dels vehicles de què disposa aquest ajuntament, en nom 
d'agilitar les possibles avaries de poca importància que es puguin produir, així com el 
manteniment anual, considero convenient disposar d'un contracte per a aquest tipus de servei, 
de manera que 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 18 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic defineix 
el contracte mixt: 
 S'entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o altres 
de diferent classe. 
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Únicament podran celebrar contractes mixtos en les condicions establertes en l'article 34.2 de 
la present Llei. 
El règim jurídic de la preparació i adjudicació dels contractes mixtos es determinarà de 
conformitat amb el que estableix aquest article; i el dels seus efectes, compliment i extinció es 
determinarà d'acord amb el que disposa l'article 122.2. 
Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos l'objecte 
contingui prestacions de diversos contractes que regula aquesta Llei, s'estarà a les següents 
regles: 
a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, 
subministraments o serveis s'atendrà al caràcter de la prestació principal. 
 
Article 34 Llibertat de pactes 

1. En els contractes del sector públic poden incloure qualssevol pactes, clàusules i condicions, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona 
administració. 
2. Només podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt 
quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre si i mantinguin relacions de 
complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional 
dirigida a la satisfacció d'una determinada necessitat oa la consecució d' un cap institucional 
propi de l'entitat contractant. 
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. " 



21 
 

"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 justificarà 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 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 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 tot això, PROPOSO 

 
Primer. - Que per la junta de govern es declari la conveniència i necessitat, de procedir a la 
contractació del servei destinat al manteniment i reparació del vehicle de policia i la furgoneta, 
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per ser aquests necessaris per a l'exercici de les funcions i serveis de l'auxiliar de policia i de la 
resta del personal contractat per l'ajuntament. 

 
segon. - Proposo contractar amb TALLERS Romauto SL, amb CIF B 46907812 i domicili social en 
Carrer València, 90, CP 46.500 Sagunt, els serveis de manteniment i reparació ordinaris del 
vehicle de policia, SUZUKI GRAN VITARA matricula 5256FGN, i FIAT DOBLO 0551. 
Pel preu estimat anual per 2019 de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS (2.800 €) IVA inclòs; el servei 
comprèn tant el subministrament dels materials com la seva col·locació i posada en 
funcionament. Amb càrrec a l'aplicació pressupostària 130 21400 i 920 21400, tenint en compte 
que aquesta quantitat és simple previsió, 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 data 12 de febrer de 2019, per la secretària - interventora, ha 
crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 130 21400 vehicles de 
policia i 920 21400 furgoneta municipal. 
 Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat 
 
Primer. - Manifestar la conveniència i necessitat de procedir a la contractació del servei destinat 
al manteniment i reparació del vehicle de policia i la furgoneta, per ser aquests necessaris per a 
l'exercici de les funcions i serveis de l'auxiliar de policia i de la resta del personal contractat per 
l'ajuntament . 
Segon. - Contractar amb TALLERS Romauto SL, amb CIF B 46907812 i domicili social en Carrer 
València, 90, CP 46.500 Sagunt, els serveis de manteniment i reparació ordinaris del vehicle de 
policia, SUZUKI GRAN VITARA matricula 5256FGN, i FIAT DOBLO 0551. 
Pel preu estimat anual per 2019 de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS (2.800 €) IVA inclòs; el servei 
comprèn tant el subministrament dels materials com la seva col·locació i posada en 
funcionament. Amb càrrec a l'aplicació pressupostària 130 21400 i 920 21400, tenint en compte 
que aquesta quantitat és simple previsió, 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 data 12 de febrer de 2019, per la secretària - interventora, ha 
crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 130 21400 vehicles de 
policia i 920 21400 furgoneta municipal. 
quart. - Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte menor de 

subministrament, que diu així: 
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Tenint en compte que aquest ajuntament disposa de poc personal per fer el seguiment de les 
compres i que precisa d'un procediment àgil, que li permeti adquirir immediatament el 
subministrament d'aigua tant per l'ajuntament com per al col·legi públic; és pel que considero 
necessari disposar d'un contracte de subministrament d'aigua per al correcte funcionament del 
servei en l'exercici 2019; pel que a la vista de l'anterior i en virtut de la 

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 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. " 
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"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 justificarà 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 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: 
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Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti que, per a l'adquisició del 
subministrament d'aigua per al col·legi i l'ajuntament en l'any 2019, per al bon funcionament 
del servei és necessari la contractació de l'esmentat subministrament. 
 
Segon. -Proposo contractar amb CAFEFONT AIGUA SLU amb CIF B 40524852, el subministrament 
d'aigua per al col·legi i ajuntament per dur a terme aquest subministrament durant l'exercici 
2019, pel preu estimat de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €) IVA INCLÒS. Tenint en compte que 
aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 920 22199, 321 22101, 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 12 de febrer de 2019 , per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en les aplicacions pressupostàries 
920 22199 i 321 22101. 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
primer. - Manifestar que, per a l'adquisició del subministrament d'aigua per al col·legi i 
l'ajuntament en l'any 2019, per al bon funcionament del servei és necessari la contractació de 
l'esmentat subministrament. 
segon. - Contractar amb CAFEFONT AIGUA SLU amb CIF B 40524852, el subministrament d'aigua 
per al col·legi i ajuntament per dur a terme aquest subministrament durant l'exercici 2019, pel 
preu estimat de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €) IVA INCLÒS. Tenint en compte que aquesta 
quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 920 22199, 321 22101, 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 12 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en les aplicacions pressupostàries 
920 22199 i 321 22101.  
quart. -Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte menor de 

subministrament, que diu així: 
 
 Segons estableix l'article 25 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local, apartat 2) 
El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries : 
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 
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Per dur a terme aquesta competència aquesta alcaldia considera convenient disposar d'un 
contracte per a l'adquisició de materials de construcció i altres relacionats per procedir a 
reparacions puntuals del viari i immobles municipals, pel que, de conformitat amb el que disposa 
el 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 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 18 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic defineix 
el contracte mixt: 
. S'entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o altres 
de diferent classe. 
Únicament podran celebrar contractes mixtos en les condicions establertes en l'article 34.2 de 
la present Llei. 
El règim jurídic de la preparació i adjudicació dels contractes mixtos es determinarà de 
conformitat amb el que estableix aquest article; i el dels seus efectes, compliment i extinció es 
determinarà d'acord amb el que disposa l'article 122.2. 
Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos l'objecte 
contingui prestacions de diversos contractes que regula aquesta Llei, s'estarà a les següents 
regles: 
a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, 
subministraments o serveis s'atendrà al caràcter de la prestació principal. 
 
Article 34 Llibertat de pactes 
1. En els contractes del sector públic poden incloure qualssevol pactes, clàusules i condicions, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona 
administració. 
2. Només podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt 
quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre si i mantinguin relacions de 
complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional 
dirigida a la satisfacció d'una determinada necessitat oa la consecució d' un cap institucional 
propi de l'entitat contractant. 
 
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 
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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 justificarà 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 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. " 
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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, per dur a terme el manteniment i 
conservació de camins, vials i immobles municipals de qualsevol ús, durant l'any 2019, cal 
disposar d'un contracte de subministrament de materials de construcció i similars , així com, en 
ocasions que per la mateixa empresa es dugui a terme alguns serveis relacionats amb els 
mateixos. 
 
segon. - Proposo contractar amb EDUARDO ALONSO MATEU (MATERIALS ALBALAT) amb NIF 
019101554P i domicili en C / Mare Déu del Carme, 2. Albalat dels Tarongers. El subministrament 
de materials de construcció i similars, així com la prestació de serveis relacionats amb els 
mateixos, per a l'exercici 2019 per un import de CINC MIL SIS-CENTS EUROS (5.600 €) IVA inclòs. 
Tenint en compte que aquesta quantitat és una previsió amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 454 21.000,1532 21000 i qualsevol de la 21200 econòmica, que s'anirà 
certificant la disponibilitat pressupostària segons es vagin acceptant els pressupostos, 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 12 de febrer de 2019 , per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 454 
21000 o 1532 21000 classificació econòmica 21200. 

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

primer. - Manifestar que, per dur a terme el manteniment i conservació de camins, vials i 
immobles municipals de qualsevol ús, durant l'any 2019, cal disposar d'un contracte de 
subministrament de materials de construcció i similars, així com, en ocasions que per la mateixa 
empresa es dugui a terme alguns serveis relacionats amb els mateixos. 
segon. - Contractar amb EDUARDO ALONSO MATEU (MATERIALS ALBALAT) amb NIF 
019101554P i domicili en C / Mare Déu del Carme, 2. Albalat dels Tarongers. El subministrament 
de materials de construcció i similars així com la prestació de serveis relacionats amb els 
mateixos, per a l'exercici 2019 per un import de CINC MIL SIS-CENTS EUROS (5.600 €) IVA inclòs. 
Tenint en compte que aquesta quantitat és una previsió amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 454 21.000,1532 21000 i qualsevol de la 21200 econòmica, que s'anirà 
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certificant la disponibilitat pressupostària segons es vagin acceptant els pressupostos, 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 12 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 454 
21000 o 1532 21000 classificació econòmica 21200. 
Quart. -Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte menor de 

subministrament, que diu així: 

Tenint en compte que aquest ajuntament no disposa de personal que es pugui encarregar-se de 
la compra d'estris i altres relacionats amb petites peces de maquinària agrícola o forestal, 
necessaris per dur a terme els treballs en camins, forestals així com jardins i espais públics i que 
precisa d'un procediment àgil, que li permeti adquirir immediatament el material necessari per 
continuar les tasques; és pel que considero necessari disposar d'un contracte de 
subministrament d'aquest tipus de materials, per al correcte funcionament dels treballs en 
l'exercici 2019; pel que a la vista de l'anterior i en virtut de la 
 

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 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: 
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«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 justificarà 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 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. 
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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, per a l'adquisició de durant l'any 
2019, d'estris i altres relacionats amb petites peces de maquinària agrícola o forestal, necessaris 
per dur a terme els treballs en camins, forestals així com manteniment de jardins i espais públics, 
precisa d'un contracte de subministrament d'aquest tipus de material, que li permeti adquirir 
immediatament el necessari per continuar les tasques per al bon funcionament del servei. 
 
segon. - Proposo contractar amb SUGESA SL amb CIF B 96215587, el subministrament d'útils i 
altres relacionats amb petites peces de maquinària agrícola o forestal i altres, necessaris per dur 
a terme els treballs en camins, forestals, així com manteniment de jardins i espais públics, durant 
l'exercici 2019, pel preu estimat de MIL VUIT-CENTS EUROS (1.800 €) IVA inclòs. Tenint en 
compte que aquesta quantitat és una previsió de la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 171 21300, 920 22111 i altres de la classificació econòmica 21000, 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 12 de febrer de 2019 , per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 171 
21300, 920 22111 i altres de la classificació econòmica 21000. 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 
primer. - Manifestar que, per a l'adquisició de durant l'any 2019, d'estris i altres relacionats amb 
petites peces de maquinària agrícola o forestal, necessaris per dur a terme els treballs en camins, 
forestals, així com manteniment de jardins i espais públics, necessita un contracte de 
subministrament d'aquest tipus de material, que li permeti adquirir immediatament el necessari 
per continuar les tasques per al bon funcionament del servei. 
segon. - Contractar amb SUGESA SL amb CIF B 96215587, el subministrament d'útils i altres 
relacionats amb petites peces de maquinària agrícola o forestal i altres, necessaris per dur a 
terme els treballs en camins, forestals, així com manteniment de jardins i espais públics, durant 
l'exercici 2019, pel preu estimat de MIL VUIT-CENTS EUROS (1.800 €) IVA inclòs. Tenint en 
compte que aquesta quantitat és una previsió de la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 171 21300, 920 22111 i altres de la classificació econòmica 21000, 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. 
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Tercer. -Segons informe emès en aquesta data 12 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 171 
21300, 920 22111 i altres de la classificació econòmica 21000.  
Quart. -Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.  

 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa sobre l'expedient contracte menor 

nº 45/19, que diu així: 
A la vista de tot això en l'expedient incoat amb motiu de la "Resolució de 5 d'octubre de 2018, 
de la directora general de Prevenció d'incendis Forestals, per la qual es resol la convocatòria 
d'ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals 
(PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en 
el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, per a 
l'exercici 2018; per la qual es concedeix una subvenció a aquest ajuntament per a la revisió de 
l'esmentat pla, EXP AGLPIF / 2018/0138 / VAL, per import de 3.500 €. 
Havent-se cursat invitacions a les empreses: SOM BOSC SL, EDIGMA ENGINYERIA SLU, NOVES 
TECNOLOGIES FORESTALS SL i PABLO TALENS GIL, s'observa que ha existit un error en la 
denominació del projecte, però la memòria remesa era correcta.  
 Transcorregut el termini per a la presentació d'ofertes, tots han presentat oferta 
econòmica, però en algun dels casos, no s'ha presentat la Memòria valorada de les actuacions a 
realitzar per dur a terme l'esmentada revisió del pla local de prevenció d'incendis forestals; pel 
que es procedeix a l'estudi de la documentació presentada i d'acord amb la legislació vigent: 

 
 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 la 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 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. 
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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 justificarà 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 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. " 
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Proposo estudiar les ofertes i adjudicar la prestació del servei per a la REVISIÓ DEL PLA LOCAL 
DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DE ALBALAT DELS TARONGERS a què es consideri més 
oportú.  
 
Vista la proposta es procedeix a l'estudi de les ofertes presentades, i s'acorda per unanimitat  
Proposo estudiar les ofertes i adjudicar la prestació del servei per la REVISIÓ DEL PLA LOCAL DE 
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DE ALBALAT DELS TARONGERS a què es consideri més 
oportú.  

 

Vista la proposta es procedeix a l'estudi de les ofertes presentades, i s'acorda per unanimitat:  

1) Declarar valida la licitació i adjudicar a PABLO TALENS GIL amb DNI 20.811.688T, la 
prestació del servei per realitzar els treballs consistents en "REVISIÓ DEL PLA LOCAL DE 
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DE ALBALAT DELS TARONGERS", pel preu TRES MIL 
SIS-CENTS SETZE EUROS (3.616 €) més l'IVA corresponent, que ascendeix a la quantitat 
de SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (759,36 €). Tenint 
en compte que els treballs de revisió hauran d'estar finalitzats i presentats a 
l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers abans del 5 de juliol de el 2019. 
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. 
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 data 12 de febrer de 2019, per la 
secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació 
pressupostària 920 22706 PROJECTES, DIRECCIONS d'OBRES ALTRES.  

2) Requerir PABLO TALENS GIL amb DNI: 20.811.688T i domicili social en Avda. Lepant nº 
25, Moixent, correu electrònic valfor@valfor.es , perquè en el termini màxim de 3 dies 
hàbils aporti la següent documentació: 
- Certificat positiu de la Seguretat Social. 
- Certificat positiu d'Hisenda. 
- Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). 

3) Fer públic el present acte, traslladar-lo a les empreses que han participat en la licitació.  
 

 Seguidament s'informa que, havent-se adoptat acord per la Junta de govern en sessió 
celebrada el 22 de gener de 2019 sobre encarregar el projecte de Renovació de 
l'Enllumenat Públic en CV-326 I CV-329 a Albalat dels Tarongers, a l'arquitectes D. JOSE Mª 
PEREZ AVANÇAT; Resulta que estudiada la documentació per l'arquitecte, les actuacions 
necessàries no s'ajusten a les actuacions susceptibles de suport, en la resolució de 7 de 
gener de 2019 de l'IVACE, com és la substitució de làmpades per altres de menor potència 
i major eficàcia lluminosa, lm / w; ja que tractant-se de la sortida de l'autovia, no es pot 
reduir les que hi ha sinó que caldria incrementar la seva potència; per la qual cosa després 
de la deliberació de l'assumpte, davant la dificultat de justificar l'ajut, s'acorda per 
unanimitat, 
 

 Seguidament s'informa de l'escrit remès en data 7 de febrer de 2019 nº d'entrada 260, de 
l'Ajuntament de Dolores, sol·licitant el suport d'aquest Ajuntament d'Albalat del Tarongers 
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per a la declaració de Festes d'Interès Turístic Autonòmic, la Fira de BESTIAR DE DOLORS. 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
1) Donar suport a la proposta presentada per l'Ajuntament de Dolors, per a la Declaració 
de la Fira de Bestiar de Dolores (FEGADO) com Fira d'Interès Turístic Autonòmic. 

 2) Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Dolores. 

 Seguidament s'informa de les sol·licituds per a arranjament de camins presentada per: 
- JUAN CARLOS ACEBAL GÓMEZ, Camí dels Terrers. 
- LUCIA Perete LLOPIS I ENRIQUE ALA PONT, Camí perpendicular a la C / Segart, com a 
part de la zona de pícnic. 

 La Junta de Govern es dóna per assabentada i s'estudiés la seva situació. 

També s'informa de l'escrit presentat el 2019.02.06, per la Sra. CLOTILDE BONET I BONET, 
pel mal estat en què es troba l'immoble situat a la pl. / De Dalt Nº 9 sol·licita inspecció per 
l'Ajuntament; manifesta la Junta de Govern que quan disposin de tècnic municipal 
d'Urbanisme es realitzarà la visita. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient incoat per a la sol·licitud d'ajuda 
econòmica amb destinació a la realització per Ajuntaments i Entitats Locals menors de la 
província de València d'Inversions Financerament sostenibles (IFS, 2018): a la vista del que 
antecedeix en l'expedient i després de deliberació de l'assumpte s'acorda per  

primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de València per a la 
realització de la següent inversió financerament sostenible (IFS), en immobles destinats a 
bandes de música i agrupacions musicals, a l'empara de la convocatòria publicada en el BOP 
nombre 14 de 21 de gener de l'el 2019. 
 

DESCRIPCIÓ DE LA INVERSIÓ 

TÍTOL DE L'OBRA A EXECUTAR: 
AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L'AUDITORI MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓ DE L'IMMOBLE PER QUAL SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ (Adreça completa): 
AVDA. FONT DE LA MURTA, S / N 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 8486207YJ2988E0001JS i 8486206YJ2988E001IS 

 
PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ 
 

base imposable 57.851,24 € 

 IVA: 12.148,76 € 

 TOTAL: 70.000,00 €  
CARÀCTER DE L'IVA: ▣ NO ÉS /  ÉS deduïble per a la mateixa (marcar el que sigui procedent) 
 

IMPORT SOL·LICITAT: 59.500 € 

 
Segon. Adquirir el compromís de: 
 
1. Aportar aquella part de l'import total de l'actuació que no cobreixi la subvenció concedida i 
que no hagi estat finançada d'una altra manera. 
2. Complir les condicions de la subvenció i realitzar la totalitat de l'obra projectada. 
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Tercer. Els objectius perseguits en la intervenció projectada són: 
ADEQUAR L'AUDITORI A les NECESSITATS REALS PER A IMPARTIR LES CLASSES 
I AUDICIONS PER LA BANDA MÚSIC-CULTURAL D'ALBALAT DELS TARONGERS. 

 Seguidament s'informa del contingut de la Resolució de 14 de gener de 2019 de la 
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la 
qual cosa es convoca els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, 
perquè formulin les seves sol·licituds d'ajuda en relació amb les obres de condicionament 
de camins rurals per a l'exercici 2019 després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

1) Formalitzar l'encàrrec d'actualització de la memòria valorada, CONDICIONAMENT DE 
CAMINS RURALS EXERCICI 2019, a l'arquitecte D. José M.ª Pérez Adelantado. 

2) Aprovar la memòria valorada "ACONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS EXERCICI 2019" i 
reiterar la sol·licitud efectuat en els exercicis 2017 i 2018, per a realitzar les actuacions en els 
camins de la Foia, Baronessa i Vell de Comedianta: ajustant-se tècnicament a la memòria 
valorada redactada per l'arquitecte D. José Maria Pérez Avançat al febrer de 2019. 

3) Encarregar a la Sra. Alcaldessa la realització de tots tràmits siguin necessaris per a 
gestionar i executar l'acord. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'ordre d'execució Nº 1/18, i de la 
proposta de resolució que diu així: 

En relació amb l'expedient d'ordre d'execució Núm 1/18 consistent en la retallada de les 
tanques, per falta de manteniment de la tanca vegetal amb creixement incontrolat de la mateixa 
al C / Cirerer nº 9, amb referència cadastral 9687533YJ2998N0001MTM, propietat de D . Manuel 
Antonio Peñarroja Escriche i Sra. Ana Maria Sánchez Moya i de conformitat amb el que estableix 
l'article 175 del Reial Decret 2568 / 1986,28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals , emet la següent PROPOSTA 
DE RESOLUCIÓ: 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER. - Amb data 17 de maig de 2018, l'arquitecte municipal elabora informe tècnic de deure 
de conservació, d'acord amb el que estableix l'art.180 DE LA Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana; 
després de realitzar visita d'inspecció a la parcel·la situada en C / Cirerer nº 9 i observar 
l'existència de vegetació descontrolada de la tanca que conforma el tancament de la 
parcela.DOC.1 

SEGON.- El 5 de juny de 2018, es notifica als interessats D. Manuel Antonio Peñarroja Escriche i 
Sra. Ana María Sánchez Moya, decret 96/18 de data 21 de maig de 2018, en relació amb 
l'expedient incoat d'ofici per aquest Ajuntament pel mal estat de conservació en què es troba la 
parcel·la situada en C / Cirerer núm 9.Se resol realitzar el manteniment de tanca vegetal 
d'aquesta parcel·la restablint les condicions degudes de salubritat i ornament, en el termini de 
15 dies comptats a partir del següent a la present notificación.DOC. 2 

TERCER. -Amb data 18 de gener de 2019, mitjançant visita de l'auxiliar de policia local, es 
comprova que s'ha procedit a la retallada de les tanques, s'adjunten fotogràfiques DOC. 3 i 
realitza informe amb data 21 de gener .DOC. 4. 

A la vista de tot això es PROPOSA resolució en els següents termes: 
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ÚNIC. - Havent-se complert l'ordenat, s'arxivi expedient d'ordre d'execució nº 1/18. 

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

1) Havent-se complert l'ordenat, s'arxivi expedient d'ordre d'execució nº 1/18. 
2) Traslladar el present acord als interessats als efectes oportuns. 

 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'ordre d'execució nº 13/18 i de la 
proposta de resolució que diu així: 

En relació amb l'expedient d'ordre d'execució nº 13/18 per estat d'abandó de les parcel·les 114 
propietat de D. Rafael Casero Moreno i 129 propietat de D. Dionisio Martínez Gómez, totes dues 
al polígon 3, donant lloc a vegetació que envaïa l'accés al pont d'aquest terme municipal i de 
conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, emet la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER. - Amb data 3 de setembre de 2018, es dicta providència ordenant la tramitació 
d'expedient d'ordre d'execució per al tall de branques d'alguns arbres situats en les parcel·les 
114 i 129 del polígon 3, que s'estenen sobre la carretera CV-362. DOC. 1 

SEGON.- El 3 de setembre, a petició de providència d'alcaldia, l'enginyer tècnic-Agrícola d'aquest 
Ajuntament, elabora un informe sobre la situació en què es troben les parcel·les 114 i 129 del 
polígon 3, en què considera "instar als propietaris de les parcel·les esmentades, perquè 
procedeixin a la poda i neteja de la vegetació que envaeix la carretera CV-362, a causa del perill 
que ocasiona la crescuda descontrolada dels canyars que ocupen les dues parcel·les. El temps 
estimat per a la neteja de les parcel·les no hauria de ser superior a 5-7 dies ".DOC. 2 

TERCER. - Amb data 4 de setembre i en compliment de l'ordenat per l'alcaldia, s'emet informe 
de la Secretària- interventora sobre el procediment a seguir per a la iniciació d'expedient d'ordre 
d'execució sobre les parcel·les 114 i 129 del polígon 3. DOC. 3 

QUART.- El 4 de setembre es dicta decret núm 197/18, iniciant expedient nº13 / 18 d'ordre 
d'execució, ordenant que es realitzin els treballs previstos en l'article 17 de l'Ordenança 
municipal del medi rural, consistents en què per part de els propietaris de la parcel·la 114, Rafael 
Casero Moreno i de la parcel·la 129 del polígon 3, D. Dionisio Martínez Gómez; procedeixin al 
tall de les branques que donen a la carretera CV-362 i es notifiqui als interessats. DOC. 4 

CINQUÈ. - Amb data 2 de gener de 2019 l'auxiliar de policia local, realitza informe amb el tenor 
literal: 

"D. Juan Carlos Lafont Bonet, auxiliar de la policia local de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, 
amb NIP núm 46591001, per mitjà del present informe fa constar: S'observa que s'ha realitzat 
neteja i arrencada d'arbrat de les parcel·les 114, 130 i 131 del polígon 3, aquestes parcel·les 
estaven en estat d'abandó la qual cosa ocasionava l'excés d'esbarzers i canyes que en part 
envaïen ocasionalment l'accés pel pont, sobre l'arbrat de les parcel·les cal indicar que es tractava 
majoritàriament de tarongers, algun nesprer, cirerers i pruneres silvestres, s'han respectat dos 
pins en la parcel·la 131 ". DOC. 5 

SISÈ. - El 18 de gener de 2019, l'auxiliar de policia local, aporta informe i fotografies de la parcel·la 
129 del polígon 3 de l'estat de l'arbrat en què s'observen les branques tallades. DOC. 6 
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A la vista de tot això es PROPOSA resolució en els següents termes: 

ÚNIC. - Havent-se complert l'ordenat, s'arxivi expedient d'ordre d'execució nº 13/18, pel que fa 
a la parcel·la 114 i 129 del polígon 3, notificant als propietaris l'arxiu de les actuacions. 

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

1) Havent-se complert l'ordenat, s'arxivi expedient d'ordre d'execució nº 13/18. 
2) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'ordre d'execució núm 17/18, i de la 
proposta de resolució que diu així:  

En relació amb l'expedient d'ordre d'execució nº 17/18 per a tall de branques de tanques vives 
que donen al carrer Pintor Michavila d'aquest terme municipal, de la parcel·la 106 del polígon 5 
amb referència cadastral 8787801YJ2988N, propietat de SRA. Mª Carmen Michavila Mas, i de 
conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, emet la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. 
 

ANTECEDENTS DE FET 

 
PRIMER.- Amb data 15 de novembre de 2018, va ser emès informe de l'auxiliar de Policia Local, 
després de personar al carrer Pintor Michavila i observar que les tanques vives de la parcel·la 
106 del polígon 5 envaïen l'esmentat carrer. DOC. 1. 
 
SEGON.- amb data 3 de desembre de 2018, es va dictar providència sobre procediment per a 
ordenar l'execució de tall de branques d'tanques vives que donen al carrer Pintor Michavila, en 
la parcel·la 106 del polígon 5 amb referència cadastral 8787801Yj29988N, propietat de la Sra. 
M. Carmen Michavila Mas. DOC. 2 

Revisat l'expedient d'ordre d'execució nº 17/18 ordenant que es realitzin treballs en la parcel·la 
106 del polígon 5, consistent en tall de branques de tanques vives que donen al carrer Pintor 
Michavila d'aquest terme municipal. Després visita de l'auxiliar de policia, en data 21 de gener 
de 2019, s'informa que s'han dut a terme aquests treballs DOC. 1 i s'aporten fotografies de l'estat 
en què es troben. DOC. 2 

 
TERCER. -El 3 de desembre, es va emetre informe de secretaria-intervenció sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir (DOC.3) i, amb data 18 de desembre, es va dictar la proposta 
d'ordre d'execució. DOC. 4 

 
QUART. -Amb data 21 de desembre, la proposta d'ordre d'execució va ser comunicada a la 
interessada, atorgant-se un termini d'UN MES per a la realització d'aquests treballs. doc.5 

 
CINQUÈ. -El 21 de gener de 2019 l'auxiliar de Policia Local informa que s'han retallat les tanques 
vives DOC.6, aportant fotografies en què s'observa l'estat de tal vegetació. DOC. 7. 
Pel que fa a la vista del que antecedeix es PROPOSA resolució en els següents termes: 
ÚNIC. - Havent-se complert l'ordenat, s'arxivi expedient d'ordre d'execució nº 17/18. 
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Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
1) Havent-se complert l'ordenat, s'arxivi expedient d'ordre d'execució nº 17/18. 
2) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 
 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'Ordre d'execució Núm 5/18 i del 

contingut de la proposta de resolució que diu així: 
 

En relació amb l'expedient d'ordre d'execució nº 5/18 consistent en neteja de parcel·la i 
enderroc de caseta en la parcel·la nº 141 del polígon 14 referència cadastral 
46010ª014001410000EH, propietat de la Sra. Victòria Donderis Sauri i de conformitat amb el 
que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emet la següent 
PROPOSTA dE RESOLUCIÓ. 
 

ANTECEDENTS DE FET 

 
PRIMER.- Amb data 27 d'abril de 2018, sent coneixedor aquest Ajuntament de l'existència d'una 
parcel·la de propietat privada que es troba en un estat amb un evident reg d'incendi i aparició 
de focus insalubre, i per tal d'evitar els perjudicis que es puguin produir, es dicta decret núm 
84/18, en què s'insta a Dña. Victòria Donderis Sauri, perquè en el termini de 30 dies naturals, a 
comptar de la recepció de la notificació, procedeixi a la neteja de la parcel·la 141 del polígon 14. 
DOC. 1 

 
SEGON. -El 4 de juny de 2018, la Sra. Donderis rep l'esmentada notificació per a neteja de la seva 
parcel·la. DOC.2 

 
TERCER. -Amb data 21 de gener de 2019, l'auxiliar de policia local, mitjançant visita d'inspecció, 
realitza fotografies de l'estat de la parcel·la 141 del polígon 14 DOC.3 i informa que s'ha 
enderrocat la caseta existent netejant la parcel·la. DOC. 4. 
 
A la vista de tot això es PROPOSA resolució en els següents termes: 
 
ÚNIC. - Havent-se complert l'ordenat, s'arxivi expedient d'ordre d'execució nº 5/18. 
 Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
1) Havent-se complert l'ordenat, s'arxivi expedient d'ordre d'execució nº 5/18. 
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 
 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de pagaments nº 3 

composta per 46 factures que ascendeixen a l'import total de CATORZE MIL TRES-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (14.345,44 €), s'acorda per 
unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament tal com es relaciona a continuació. 
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 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de pagaments nº 4 
composta de 19 factures que ascendeix a l'import total de SIS MIL SET-CENTS TRENTA-
DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (6.732,58 €), s'acorda per unanimitat la 
seva aprovació i ordre de pagament tal 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   


