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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE GENER 
DE 2019. 

A l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 22 de gener de 2019 a les 18,55h, sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, es reuneixen els membres de la junta 
de govern local, Sra. M.ª Dolors Lafont Avinent i Rafael Asensio Chenovart, assistits de la 
secretària-interventora, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons 
es detalla a continuació: 

 Es procedeix a la lectura de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 
dia 18 de desembre de 2018, s'acorda per unanimitat l'aprovació i transcripció al llibre 
d'actes. 

 Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa de l'estat de l'expedient que es tramita per 
a contracte menor de festes 2019, que diu així: 

Tenint en compte que durant el mes d'agost es celebraran les festes patronals de la localitat, es 
pretenen procedir a organitzar els actes que compondran aquest esdeveniment. 
Per això, davant la importància de garantir els diferents actes i pel fet que el mes d'agost són 
unes dates tan demandades, s'entén necessària la contractació amb la suficient antelació per 
garantir la disponibilitat dels serveis. 
Entre els esdeveniments destacats es troben una actuació de màgia i un musical. 
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. 
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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 al atorgamentto 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 contractesmenors 
que individualment o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer d'aquest 
article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que 
es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els casos 
que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, i en els 
indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives a 
la preparació i adjudicació del contracte. 
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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 urgent i manifesta necessitat de 
contractar una actuació de màgia del mag YUNKE (15 d'agost de al 2019) i el musical Acrobatic 
DANCE (17 d'agost de al 2019). 
Segon.- Contractar amb la mercantil EXCELSOR PRODUCCIONS SL, amb CIF B97763312, i domicili 
en C / La Safor, 12, 27a - 46.015 València, una actuació de màgia del mag YUNKE (15 d'agost de 
al 2019) i el musical Acrobatic DANCE ( 17 d'agost de al 2019), per import de DOTZE MIL CINC-
CENTS EUROS (12.500 €), més un IVA de DOS MIL SIS-CENTS VINT EUROS (2.625 €), sumant un 
total de QUINZE MIL CENT VINT EUROS (15.125 €). 
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 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del present pressupost. 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

Primer. - Manifestar la urgent necessitat de contractar per a les festes patronals del mes d'agost 
de 2019; una actuació de màgia del mag YUNKE (15 d'agost de al 2019) i el musical Acrobatic 
DANCE (17 d'agost de al 2019); per a l'adequada programació i celebració de les festes patronals 
de 2019. 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil EXCELSOR PRODUCCIONS SL, amb CIF B97763312, i domicili 
en C / La Safor, 12, 27a - 46.015 València, una actuació de màgia del mag YUNKE (15 d'agost de 
al 2019) i el musical Acrobatic DANCE ( 17 d'agost de al 2019), per import de DOTZE MIL CINC-
CENTS EUROS (12.500 €), més un IVA de DOS MIL SIS-CENTS VINT EUROS (2.625 €), sumant un 
total de QUINZE MIL CENT VINT EUROS (15.125 €). 



4 
 

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 gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del present pressupost. 
 
Quart. - Traslladar el present acte a l'interessat, als efectes oportuns i fer-ho públic de 
conformitat amb la legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a escometre una sèrie 
d'obres de manteniment, mitjançant contracte menor, que diu així: 

Com a conseqüència del deteriorament sofert a immobles municipals pel pas del temps i el seu 
ús, cal emprendre una sèrie d'obres de manteniment en immobles municipals de manera urgent, 
perquè puguin restablir-les condicions de seguretat i ornat, pel que a la vista del que antecedeix 
en l'expedient i de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa 

l'article 118 de la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, sobre l'òrgan competent per contractar en raó de la quantia. 

 
L'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes d'obres: 
"Són contractes d'obres aquells que tenen per objecte els següents: 

a) L'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la realitza-
ció d'algun dels treballs enumerats a l'annex I de la Llei de Contractes del Sector Publico. 

En l'Annex I, al NACE 45 4 TREBALLS DIVERSOS DE MANTENIMENT EN EDIFICIS I ALTRES. 
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 
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delegació o desconcentració di 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 contratos 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'aplicacióde 
les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer d'aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que 
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 han de ser de aplicació les disposicions d'aquesta Llei 
relatives a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspon l'execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
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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 la necessitatde contractar l'obra 
"TREBALLS DE MANTENIMENT en edificis I ALTRES. I FASE "per a la restitució de les degudes 
condicions de seguretat i ornament en immobles municipals. 
 
Segon. - Proposo contractar amb la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, SL la realització dels 
treballs segons pressupost nº225 presentat, que comprèn: 
 

DESCRIPCIÓ 
TANCAMENT ZONA ENJARDINADA C / SEGART 
REP ESCALON ESCENARI FESTES 
REP ESCALON PISCINA 
REP TRAPA C / ISABEL CRISTOFOL 
REPARACIÓ ESCENARI MUSICA 
REP GRAONS AUDITORI MUSICA 
COL·LOCACIÓ SENYALS TRÀNSIT 
REP PARETS CLINICA DENTAL 
REP escrostonats FAÇANA AJUNTAMENT 

 
Per una quantia que ascendeix a la xifrada quantitat de DOS MIL SET-CENTS NORANTA 
EUROS (2.790,0 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de CINC-CENTS 
VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (585,90) .Total TRES MIL TRES-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (3.375,90 €). 

   
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 22 de gener de 2019 , per la secretària - 
interventora, hi ha consignació en diferents aplicacions pressupostàries. 
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

Primer. -Manifestar la necessitat de contractar l'obra "TREBALLS DE MANTENIMENT en edificis 
I ALTRES. I FASE "per a la restitució de les degudes condicions de seguretat i ornament en 
immobles municipals. 
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Segon. - Contractar amb la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, SL amb CIF B96307897, i domicili 
fiscal al c / Calvari nº 40, Pis 2º, d'Albalat dels Tarongers; la realització dels treballs segons 
pressupost nº225 presentat, que comprèn: 
 

DESCRIPCIÓ 
TANCAMENT ZONA ENJARDINADA C / SEGART 
REP ESCALON ESCENARI FESTES 
REP ESCALON PISCINA 
REP TRAPA C / ISABEL CRISTOFOL 
REPARACIÓ ESCENARI MUSICA 
REP GRAONS AUDITORI MUSICA 
COL·LOCACIÓ SENYALS TRÀNSIT 
REP PARETS CLINICA DENTAL 
REP escrostonats FAÇANA AJUNTAMENT 

 
Per una quantia que ascendeix a la xifrada quantitat de DOS MIL SET-CENTS NORANTA 
EUROS (2.790,0 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de CINC-CENTS 
VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (585,90) .Total TRES MIL TRES-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (3.375,90 €). 

   
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 22 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, hi ha consignació en diferents aplicacions pressupostàries. 
 
Quart. - Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns i fer-ho públic de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 

 Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa de l'estat de l'expedient que es tramita per 
a contracte menor de festes 2019, que diu així: 

Tenint en compte que durant el mes d'agost es celebraran les festes patronals de la localitat, es 
pretenen procedir a organitzar els actes que compondran aquest esdeveniment. 
Per això, davant la importància de garantir els diferents actes i pel fet que el mes d'agost són 
unes dates tan demandades, s'entén necessària la contractació amb la suficient antelació per 
garantir la disponibilitat dels serveis. 
Entre els esdeveniments destacats es pretén contractar un quartet de música i una orquestra. 
 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent: 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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 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. 
2. els òrganys 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'òrganys 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 méscontractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer d'aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
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procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que 
es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
enels 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 la urgent i manifesta necessitat de 
contractar quartet JAM (16 d'agost de al 2019) i Orquestra Platí (10 d'agost de al 2019). 
Segon.- Contractar amb la mercantil FORMULA PRODUCCIONS I ESDEVENIMENTS SL amb CIF 
B40528028, i domicili en C / Marina Alta 4, esc. 12, 13-46.015 València, quartet JAM (16 d'agost 
de al 2019) i Orquestra Platí (10 d'agost de al 2019), per un import de NOU MIL CINC-CENTS 
EUROS (9.500 €), més un IVA de MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS ( 1.995 €), sumant un 
total de ONZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINTO EUROS (11.495 €), que desglossat queda 
de la següent manera: 
 

QUARTET JAM  
base imposable 2.800,00 
IVA (21%) 588,00 
total 3.388,00 

ORQUESTRA PLATINO  
base imposable 6.700,00 
IVA (21%) 1.407,00 
total 8.107,00 
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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'acordamb 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 gener de 2019, per la secretaria - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del present pressupost. 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

Primer. - Manifestar la urgent necessitat de contractar, el quartet JAM (16 d'agost de 2019) i 
Orquestra Platí (10 d'agost de 2019), per a l'adequada programació i la celebració de les festes 
patronals del 2019. 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil FORMULA PRODUCCIONS I ESDEVENIMENTS SL amb CIF 
B40528028, i domicili en C / Marina Alta 4, esc. 12, 13-46.015 València, quartet JAM (16 d'agost 
de al 2019) i Orquestra Platí (10 d'agost de al 2019), per un import de NOU MIL CINC-CENTS 
EUROS (9.500 €), més un IVA de MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS ( 1.995 €), sumant un 
total de ONZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINTO EUROS (11.495 €), que desglossat queda 
de la següent manera: 

 
QUARTET JAM  
base imposable 2.800,00 
IVA (21%) 588,00 
total 3.388,00 
ORQUESTRA PLATINO  
base imposable 6.700,00 
IVA (21%) 1.407,00 
total 8.107,00 

 
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 gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del present pressupost. 
 
Quart. - Traslladar el present acte a l'interessat i fer-ho públic de conformitat amb la legislació 
vigent. 

 
 Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa de l'estat de l'expedient que es tramita per 

a contracte menor de festes 2019, que diu així: 
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Tenint en compte que durant el mes d'agost es celebraran les festes patronals de la localitat, es 
pretenen procedir a organitzar els actes que compondran aquest esdeveniment. 
Per això, davant la importància de garantir els diferents actes i pel fet que el mes d'agost són 
unes dates tan demandades, s'entén necessària la contractació amb la suficient antelació per 
garantir la disponibilitat dels serveis. 
Entre els esdeveniments destacats es troben els discomòbils i la gestió (so i llums) dels 
tradicionals Playbacks. 
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. 
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconfiançacentrar 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 
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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 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 la urgent i manifesta necessitat de 
contractar 1 Macro discomòbil amb P LED (14 d'agost de al 2019), Discomòbil + Playback 
(pendent de confirmar data) i Discomòbil per al dia de la Cavila (23 d'agost de 2019). 
Segon.- Contractar amb VICENTE JAVIER QUILES Quiralte (DQ ESPECTACLES) amb DNI 
48583554X, i domicili en C / Pintor Stolz 38, 2 - 46018 Valencia, 01:00 Macro discomòbil amb P 
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LED (14 d'agost de al 2019), Discomòbil + Playback (pendent de confirmar data) i Discomòbil per 
al dia de la rumia (23 d'agost de al 2019), per import de TRES MIL VUIT-CENTS EUROS (3.800 €) 
, més un IVA de SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS (798 €), sumant un total de QUATRE MIL 
CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS (4.598 €) 
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 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del present pressupost. 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

Primer. - Manifestar la urgent necessitat de contractar 1 Macro discomòbil amb P LED (14 
d'agost de al 2019), Discomòbil + Playback (pendent de confirmar data) i Discomòbil per al dia 
de la Cavila (23 d'agost de 2019), per a l'adequada programació i la celebració de les festes 
patronals del 2019. 
 
Segon.- Contractar amb VICENTE JAVIER QUILES Quiralte (DQ ESPECTACLES) amb DNI 
48583554X, i domicili en C / Pintor Stolz 38, 2 - 46018 Valencia, un Macro discomòbil amb P LED 
(14 d'agost de al 2019), Discomòbil + Playback (pendent de confirmar data) i Discomòbil per al 
dia de la rumia (23 d'agost de 2019), per import de TRES MIL VUIT-CENTS EUROS (3.800 €), més 
un IVA de SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS (798 €), sumant un total de QUATRE MIL CINC-
CENTS NORANTA-VUIT EUROS (4.598 €). 
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 gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del present pressupost. 
 
Quart. - Traslladar el present acord a l'interessat i fer-ho públic de conformitat amb la legislació 
vigent. 
 

 

 Seguidament s'informa de l'expedient incoat amb motiu del deteriorament de les 
instal·lacions de degoteig del Jardí del Riu, i de la proposta del regidor d'Urbanisme que 
diu així: 

Com a conseqüència del deteriorament pel pas del temps de les instal·lacions de degoteig del 
"Jardí del Riu" que dificulten la seva reg normal, considerant que es tracta de treballs de 
manteniment que cal emprendre de forma urgent per mantenir en les degudes condicions 
l'esmentada zona verda, de manera que a la vista del que antecedeix en l'expedient i de 
conformitat amb el que disposa la següent 
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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 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes d'obres: 
"Són contractes d'obres aquells que tenen per objecte els següents: 

b) L'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la realitza-
ció d'algun dels treballs enumerats a l'annex I de la Llei de Contractes del Sector Publico. 

En l'Annex I, al NACE o CPV 45232120-9 TREBALLS DE REGADIU 
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 centrazats 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 d'aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 quant al procediment d'adjudicació: 
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«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que 
es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els casos 
que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, i en els 
indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives a 
la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspon l'execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprovapel 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 l'obra 
"SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ SECTORS DE REG 2 I 3 DE L'JARDI DEL RIU", per a l'adequat 
manteniment i conservació de l'esmentat jardí. 
Segon. - Proposo contractar amb VICENTE LAFARGA SEGARRA amb CIF 19.841.078J la realització 
de l'obra consistent en: 
 

SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ SECTORS REG JARDÍ: ZONA 2 ESTANY 

QUANTITAT CONCEPTES 
175 Mts tub c / goters integrat Ø16 color marró 
50 accessori Ø16 
1 pericó rectangular 
1 electrovàlvula 
1 Programador piles 1 pista Pro100 
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1 Accessori connexió 1 "+ Vàlvula de tall 1" 
4 rotllos tefló 

10 Mà d'obra 
 
 

SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ SECTORS REG JARDÍ: ZONA 3 XIPRERS 

QUANTITAT CONCEPTES 
125 Mts tub c / goters integrat Ø16 color marró 
50 accessori Ø16 
1 pericó rectangular 
1 electrovàlvula 
1 Programador piles 1 pista Pro100 
1 Accessori connexió 1 "+ Vàlvula de tall 1" 
4 rotllos tefló 
8 Mà d'obra 

 
Pel preu de VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (864,18 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
(181,48 €). TOTAL MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.045,66 €) 
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 22 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, hi ha consignació a nivell de vinculació jurídica a la aplicació pressupostària 171 
21000 Reparació manteniment i conservació Parcs i Jardins. 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

Primer. -Manifieste la necessitat de contractar l'obra "SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ SECTORS DE 
REG 2 I 3 DE L'JARDI DEL RIU ", per a l'adequat manteniment i conservació de l'esmentat jardí. 
Segon. Contractar amb VICENTE LAFARGA SEGARRA amb CIF 19.841.078J la realització de l'obra 
consistent en: 
 

SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ SECTORS REG JARDÍ: ZONA 2 ESTANY 

QUANTITAT CONCEPTES 
175 Mts tub c / goters integrat Ø16 color marró 
50 accessori Ø16 
1 pericó rectangular 
1 electrovàlvula 
1 Programador piles 1 pista Pro100 
1 Accessori connexió 1 "+ Vàlvula de tall 1" 
4 rotllos tefló 

10 Mà d'obra 
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SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ SECTORS REG JARDÍ: ZONA 3 XIPRERS 

QUANTITAT CONCEPTES 
125 Mts tub c / goters integrat Ø16 color marró 
50 accessori Ø16 
1 pericó rectangular 
1 electrovàlvula 
1 Programador piles 1 pista Pro100 
1 Accessori connexió 1 "+ Vàlvula de tall 1" 
4 rotllos tefló 
8 Mà d'obra 

 
 
Pel preu de VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (864,18 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUITCÈNTIMS 
(181,48 €). TOTAL MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.045,66 €). 
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 22 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha consignació a nivell de vinculació jurídica a la aplicació pressupostària 171 
21000 Reparació manteniment i conservació Parcs i Jardins. 

Quart. - Traslladar el present acord a l'interessat als efectes oportuns i fer-ho públic de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita d'informació urbanística 
núm 29/2017 incoat d'ofici per aquest ajuntament; amb motiu de l'escrit remès pel 
Registre de la Propietat nº2 de Sagunt, la seva referència 2017/1738; del contingut de 
l'informe emès per la tècnic agrícola en data de 26 de desembre de 2018, que diu així: 

 
Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers ia 
petició d'aquest Ajuntament. 

 
INFORMA: Que vist el escrit presentat per REGISTRE DE LA PROPIETAT DE SAGUNT Nº 2, 
consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme al 
desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la amb Referència Cadastral pel que fa 
a la part rústica 46010A005006870000EX, Referència Cadastral pel que fa a la part urbana 
9898801YJ2999N0001DX està situada a: 



18 
 

 

La parcel·la està situada a "Sòl no urbanitzable COMÚ " 

 

 

Art 113 "En el sòl no urbanitzable genèric o comú s'admeten els següents usos: 
 
- principals: Agrícola, ramader i forestal. 
 
- permesos: Extractius, caça, pesca, esports i esbarjo a la natura i indústries, directament 
vinculades a les activitats dels usos principals 
 
- prohibits: Urbans, industrials, vertederos i escombriaires no controlats. 
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I del contingut del certificat emès per la secretària-interventora en data 22 de gener de 
2019 que diu així: 

 CERTIFICA que consultats mitjançant rastreig informàtic, resulta que sobre la parcel·la 
amb referència catastral 46010A005006870000EX, Al polígon 5, parcel·la 687, es té constància 
de l'existència d'expedient per infracció urbanística en l'any 2001, per nova construcció i no es 
té constància que hi hagi expedient dels últims 15 anys. 

 Aquest certificat no pressuposa cap judici sobre la compatibilitat urbanística de les obres 
existents actualment en aquesta parcel·la. 

Aquest certificat no respon de l'existència de denúncies privades o públiques pendents 
de tramitació administrativa. elmateix no és obstacle per a l'obertura de futurs expedients 
d'infracció en el cas que no haguessin prescrit els terminis d'exercici de l'acció administrativa 
sancionadora.  

A la vista de tot això en l'expedient i després de la deliberació del assumpte, s'acorda 
per unanimitat: 

1) Fer seus els informes emesos per la tècnic agrícola de data 26 de desembre de 2018 
i de la secretària-interventora de data 22 de gener de el 2019. 

2) Manifestar que, d'acord amb les NNSS de planejament local aprovades al desembre 
de 1992 i modificades el 1998, no es recullen els immobles fora deordenació. Pel 
que no hi ha normativa urbanística local respecte de les mateixes. Pel que fa a la 
construcció està fora d'ordenació perquè incompleix la normativa urbanística i no 
hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de construcció. 

3) Traslladar el present acte al Registre de la Propietat de Sagunt nº 2 ia D. Antonio 
García Sainz. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita d'informació urbanística 
núm 36/17 incoat d'ofici per aquest ajuntament; amb motiu de l'escrit remès pel 
Registre de la Propietat nº 2 de Sagunt, la seva referència 1135/2017; del contingut de 
l'informe emès per la tècnic agrícola de data 26 de desembre de 2018, que diu així: 

Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers ia 
petició d'aquest Ajuntament. 

INFORMA: Que vist l'escrit presentat per REGISTRE DE LA PROPIETAT DE SAGUNT Nº 2, 
consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme al 
desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la ambReferència Cadastral pel que fa 
a la part rústica 46010A007003270000EU ,Referència Cadastral pel que fa a la part urbana 
002001200YJ29H0001FZ està situada a: 
 

- Part rústica 46010A007003270000EU 
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.- Part urbana 002001200YJ29H0001FZ 

 

 

La parcel·la està situada a "Sòl no urbanitzable COMÚ " 
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Art 113 "En el sòl no urbanitzable genèric o comú s'admeten els següents usos: 

 
- principals: Agrícola, ramader i forestal. 

- permesos: Extractius, caça, pesca, esports i esbarjo a la natura i indústries, directament 
vinculades a les activitats dels usos principals 

- prohibits: Urbans, industrials, abocadors i escombriaires no controlats. 

 
"Sòl no urbanitzable de protecció de LLERES I BARRANCS" 

 
En el seu costat Nord la Parcel·la està afectada per sòl no urbanitzable de protecció de llits 
i barrancs que afecta una petita part de la parcel·la com s'observa en el plànol adjunt i no 
afecta les construccions 
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. - Per la seva banda Sud la parcel·la limita amb la VEREDA DE LA MUNTANYETA (Amplada legal: 
6 m Amplada necessària: 6 m), que en cap cas afectaria les construccions. 

 

I del contingut del certificat emès per la secretària-interventora en data 22 de gener de 2019, 
que diu així: 

 CERTIFICA que, consultats mitjançant rastreig informàtic, resulta que sobre la parcel·la 
amb referència cadastral 46010A007003270000EU, Al polígon 7, parcel·la 327, no es té 
constància que s'hagi tramitat expedient per infracció urbanística en els últims quinze anys. 

 Aquest certificat no pressuposa cap judici sobre la compatibilitat urbanística de les obres 
existents actualment en aquesta parcel·la. 
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Aquest certificat no respon de l'existència de denúncies privades o públiques pendents 
de tramitació administrativa. El mateix no és obstacle per a l'obertura de futurs expedients 
d'infracció en el cas que no haguessin prescrit els terminis d'exercici de l'acció administrativa 
sancionadora.  

A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

1) Fer seus els informes emesos per la tècnic agrícola de data 26 de desembre de 2018 i de 
la secretària-interventora de data 22 de gener de el 2019. 

2) Manifestar que, d'acord amb les NNSS de planejament local aprovades al desembre de 
1992 i modificades el 1998, no es recullen els immobles fora d'ordenació. Pel que no hi 
ha normativaurbanística local respecte de les mateixes. Pel que fa a la construcció està 
fora d'ordenació perquè incompleix la normativa urbanística i no hi ha normativa 
específica respecte a aquest tipus de construcció. 

3) Traslladar el present acte al Registre de la Propietat nº 2 de Sagunt ia Dña. Ana Isabel 
Juesas Font i Rosa Maria Juesas Font. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 38/18 de 
la parcel·la 638 del polígon 5, incoat a instància de Salvador López Garriga, i del 
contingut de l'informe emès per la secretària-interventora en data 7 de gener de 2019, 
que diu així: 

En relació amb la sol·licitud formulada per D. Salvador López Garriga, sol·licitant informació 
urbanística, expte nº 38/18 de la parcel·la 638 del polígon 5, amb referència urbana cadastral 
000501400YJ29H0001PZ; informo que: 
De tot el que antecedeix en aquesta secretària al meu càrrec resulta que hi ha expedient 
d'infracció urbanística núm 34/2001, resolt mitjançant Decret d'Ajuntament 309/2001, per la 
construcció d'un habitatge unifamiliar de 170 m² i garatge de 45 m². 
No consta expedient per a la restauració de la legalitat, només del procediment sancionador. 
 
Amb data 26 de desembre de 2018 s'emet informe per la tècnic agrícola sobre classificació del 
sòl i ús permès que diu així: 
"Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers ia 
petició d'aquest Ajuntament. 
INFORMA: Que vist l'escrit presentat per REGISTRE DE LA PROPIETAT DE SaguntTO Nº 2, 
consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme en 
desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la amb Referència Cadastral 
000501400YJ29H0001PZ està situada a: 
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La parcel·la està situada a "SUEEL NO URBANITZABLE COMÚ " 
 

 
  
Art 113 "En el sòl no urbanitzable genèric o comú s'admeten els següents usos: 
 
- principals: Agrícola, ramader i forestal. 
 
- permesos: Extractius, caça, pesca, esports i esbarjo a la natura i indústries, directament 
vinculades a les activitats dels usos principals 
 
- prohibits: Urbans, industrials, abocadors i escombriaires no controlats." 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s'estableix el Reglament de disciplina 
urbanística. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Article 31 del Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, Reglament de Disciplina urbanística, 
establia: 

1. Sempre que no hi hagués transcorregut més de quatre anys des del total acabament de les 
obres va realitzarades sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les condicions 
assenyalades en la mateixa, l'alcalde o el Públiques, d'ofici oa instància del director provin-
cial del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, o de l'autoritat que en virtut de disposicions 
especials tinga atribuïdes les seues competències, requeriran al promotor de les obres o als 
seus drethavents perquè sol·licitin, en el termini de dos mesos, l'oportuna llicència o s'ajustin 
les obres a les condicions de l'atorgada 

2. El requeriment s'ha de comunicar a l'alcalde, en el termini de tres dies, si no hagués estat 
formulat pel mateix. 

3. Si l'interessat no sol·licita la llicència en el termini de dos mesos o si aquesta fos denegada 
per ser el seu atorgament contrari a les prescripcions del Pla o de les Ordenances o si no 
s'ajustés dins d'aquest termini les obres a les condicions de la llicència o ordre d'execució, 
l'Ajuntament acordarà la demolició de les obres, a costa de l'interessat, i impedirà definiti-
vament els usos a què podria donar dret. 

4. Si l'interessat no fa la demolició en el termini d'un mes, comptat des de l'expiració del terme 
a què es refereix l'apartat anterior o des que la llicència fos denegada pels motius expres-
sats, l'alcalde o el governador civil de disposar directament esta demolició , a costa, així 
mateix, de l'interessat. " 

 
Per tot això, i amb base a la legislació aplicable, he de INFORMAR el següent: 
Primer. - Que d'acord amb la informació a la qual té accés aquesta secretaria, la construcció amb 
referència cadastral 000501400YJ29H0001PZ, va ser erigida en l'any 2001. 
Segon. - Que la construcció de l'any 2001 no ha sofert canvi aparent fins a la data d'avui, 
mantenint-se la mateixa estructura sense ampliació o modificació. 
Tercer. - En virtut del que s'ha exposat en l'article 31 del Reial Decret 2187/1978, les infraccions 
urbanístiques prescriuen als quatre anys. Per això, la infracció urbanística recollida en l'expte. 
34/2001, tramitada per aquest ajuntament, ha quedat prescrita. 
Quart. - L'edificació es troba situada fora d'ordenació, en sòl no urbanitzable comú, sent acotats 
els seus usos i incompatible amb l'ús residencial. 
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat: 

1) Fer seu l'informe emès per la secretària-interventora en data 7 de gener de el 2019. 

2) Donar trasllat del mateix a Salvador López Garriga. 
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 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient nº 6/18 per infracció urbanística, 
parcel·la 101 del polígon 6; i del contingut de l'informe emès per la secretària-
interventora en data 8 de gener de 2019, que diu així: 

En relació amb l'expedient 6/18 per infracció urbanística que es tramita en aquest ajuntament i 
d'acord amb els següents, 
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- es va poder comprovar que s'estaven duent a terme actes d'edificació sense llicència 
en la parcel·la 101 del polígon 6, amb referència cadastral 001002700YJ29H0001KZ, consta a 
l'Ajuntament com a titular de l'immoble Donya Paula Andrea Alegria Navarro. 
Segon.- les obres denunciades consistien en SUBSTITUCIÓ DE TEULADA, SUBSTITUCIÓ DE 
FINESTRES I OBRES INTERIORS. 
Tercer.- Amb data 25 d'abril de 2018, es va signar decret d'alcaldia 78/18 que en el seu resolc 
deia així: 
 
"Primer.- Incoar expedient per a restauració de la legalitat urbanística, en relació amb les obres 
de SUBSTITUCIÓ DE TEULADA, SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES I OBRES INTERIORS en PARCEL·LA 
101, POLÍGON 6, de les quals el promotor és desconegut. 
 
segon.- Ordenar la suspensió immediata dels actes de edificacióno ús del sòl que s'han indicat, 
que s'executen sense llicència en PARCEL·LA 101, POLÍGON 6, amb requeriment exprés a l'amo 
de les obres i altres responsables, perquè procedeixin a la immediata suspensió de les mateixes i 
advertiment que no podran proseguirlas mentre no disposin de la corresponent llicència 
municipal o, s'ajustin aquestes obres al contingut de la llicència concedida. 
 
tercer.- Requerir als interessats perquè en un termini de dos mesos comptats des de la notificació 
de la suspensión, sol·licitin l'oportuna llicència, amb expressa advertència que transcorregut 
aquest termini sense haver-se instat l'expressada llicència, l'Ajuntament acordarà la demolició 
de les obres a costa de l'interessat i procedirà a impedir definitivament els usos als quals podria 
donar dret. D'igual manera procedirà si la llicència fos denegada per ser el seu atorgament 
contrari a les prescripcions del Pla o de les ordenances. 
 
Quart.- S'ordena la retirada immediata de materials, estris i maquinària emprada en la obra, 
advertint que si en el termini de set dies no ho fan els interessats, es procedirà per aquesta 
Administració a practicar aquesta retirada, quedant els elements que es retirin a disposició de 
l'infractor, que satisfarà les despeses d'aquesta operació, així com els de transport o custòdia. I 
si no complís l'ordre de suspensió, per l'òrgan actuant es passarà el tant de culpa al Jutjat 
d'Instrucció que correspongui per a la determinació de la responsabilitat penal a què hi haguera 
lloc. 
 
cinquè.- A la vista de les actuacions, i un cop transcorregut el termini de legalització concedit, es 
resoldrà sobre la iniciació, si escau, d'expedient sancionador per infracció urbanística. 
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sisè.- Advertir el promotor i constructor de l'obra que si la edificació no resulta legalitzable, per 
no ser compatible ni ajustar-se a les condicions previstes en el Pla General de la localitat, els fets 
poguessin ser constitutius del delicte previst en l'art. 319 del Codi Penal, per la qual cosa, en 
aquest cas, es remetràran les actuacions al Ministeri Fiscal, als efectes d'exigència de les 
responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer, abstenint-se, en aquest cas de prosseguir 
les actuacions sancionadores aquesta administració municipal, fins que no es pronuncie 
l'autoritat judicial. 
 
Setè.- Concedir un termini d'audiència als interessats de deu dies, comptats a partir del següent 
a la present notificació perquè al·leguin i manifestin el que considerin necessari per a la defensa 
dels seus interessos. 
 
Vuitè.- Que se sol·liciti del Sr. registrador de la propietat, la pràctica de l'anotació preventiva que 
s'indica en els articles 65 i següents del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei di Sòl i Rehabilitació Urbana. " 
 
Quart.- Amb data 29 d'octubre de 2018, es presenta llicència d'obra per a la realització de tanca 
perimetral a la parcel·la en qüestió, aportant memòria agronòmica de la parcel·la i plànols de 
distribució de la plantació i tanca perimetral. 
 
Cinquè.- El 30 d'octubre de 2018, a través de visita d'inspecció realitzada per l'auxiliar de policia, 
es comprova que en l'immoble situat en la parcel·la 101 del polígon 6 s'han executat actes de 
construcció, consistents en substitució de finestres i teulada, solera de formigó davant de la 
porta d'accés i porxo, dels quals es deriven usos o aprofitaments d'índole urbanística o quasi 
urbanística, els quals poden ser considerats disconformes amb l'ordenació urbanística i, per tant, 
constitutius d'infracció urbanística. 
 
Sisè.- Amb data 15 de novembre de 2018, per part de l'enginyera tècnica agrícola es va emetre 
informe que en el seu tenor literal diu així: 
 
"Elvira Domínguez García, Enginyer Tècnic Agrícola, actuant com a Tècnic municipal de 
l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament, sobre informació 
urbanística de la Parcel·la 101 del Polígon 6 
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-Que la parcel·la està situada segons les Normes Subsidiàries del municipi en Sòl no urbanitzable 
COMÚ 
 

 
Art 113, En el sòl no urbanitzable genèric o comú s'admeten els següents usos: 
 
- principals: Agrícola, ramader i forestal. 
 
- permesos: Extractius, caça, pesca, esports i esbarjo a la natura i indústries, directamente 
vinculades a les activitats dels usos principals 
 
- prohibits: Urbans, industrials, abocadors i escombriaires no controlats" 
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Setè.- Que per provisió d'alcaldia de data 19 de novembre de 2018, es va ordenar que per part 
de la secretària-interventora s'emetés informe relatiu a la situació de la parcel·la 101 del polígon 
6. Aquest informe es realitza el 22 de novembre de 2018, que en extracte diu així: 
 
"PRIMER.- Que després visita a la parcel·la 101 del polígon 6, s'ha pogut comprobar que per part 
de la Sra. Paula Andrea Alegria Navarro, en qualitat de propietària, ha realitzat obres sense 
l'oportuna llicència urbanística consistents en substitució de teulada, substitució de finestres, 
obres interiors i solera de formigó davant dela porta d'accés a la caseta, trobant-se les mateixes 
concloses. 

 SEGON.- Les obres que s'han executat estan subjectes a l'obtenció de prèvia llicència 
municipal d'acord amb el que disposa l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, o, si s'escau a la presentació prèvia 
de la declaració responsable regulada a l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i PAISA TGE, en concordança amb els preceptes 
estatals d'aplicació supletòria: article 178 del Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, Pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana i article 1 de l' Reial Decret 
2187/1978, de 23 de juny, Pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística. 

 TERCER.- De conformitat amb el que disposa la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació, En les obres ha participat com promora, la propietària de la parcel·la, 
sense que es tingui constància de director d'obra, ni director d'execució d'obra. 

 QUART.- Segons es desprèn dels arxius que hi ha en aquest Ajuntament, les referides 
obres s'han executat sense llicència. 

 CINQUÈ.- De la visita de comprovació i de l'anàlisi de les obres i usos previstos en la 
parcel·la 101, del polígon 6, en confrontació amb la normativa i planejament urbanístic 
aplicables, es desprèn que aquestes obres i usos resulten manifestament incompatiblés amb 
l'ordenació urbanística, ja que s'hagin sobre Sòl no urbanitzable comú, (art. 113 del Planejament 
Local). 

 SISÈ.- Els actes realitzats, sense perjudici del que resulti de la instrucció, poden ser 
qualificats com a presumpta infracció urbanística, tipificada com a molt greus en l'article 246, 
de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge. 

 SETÈ.- De conformitat amb l'anterior, es proposa l'adopció de les següents mesures de 
disciplina urbanística, a l'empara del que preveu l'article 233 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de 
la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge: 

1ª Ordenar la immediata suspensió, amb caràcter cautelar, de l'ús que es ve exercint 
sobre la parcel·la 101 del polígon 6, en derivar d'obres no legalitzables, de manera que 
els usos derivats d'aquests actes constructius, no s'ajusten a l'ordenació urbanística. 
2ª Incoar procediment de protecció de legalitat urbanística, de conformitat amb el 
següent: 

Incoació de procediment per a la restauració de legalitat urbanística del corresponent ús 
(art. 236 i següents de Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del 
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Territori, Urbanisme i Paisatge), al tractar-se d'obres i usos manifestament 
incompatibles amb l'ordenació urbanística vigent. 
3a Les mesures cautelars pertinents per garantir l'eficàcia de la resolució final, de 
conformitat amb el preceptuado en l'article 239 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. 

El que s'informa als efectes oportuns." 

En virtut de l'anterior, i amb base en la següent, 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable és la següent: 

 
A) legislació estatal: 

 
- Arts. 21, 22, 66, 68 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
- Arts. 21.1 i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règimen Local. 
- Art. 65 i ss. del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana 
- Art. 319 del Codi Penal. 
 

B) legislació autonòmica: 
 
- Arts. 69, 213, 214, 218-220,231-245 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, (LOTUP).  
 

B) legislació municipal: 
 

- Arts. 112 i 113de les Normes Urbanístiques de Planejament Local. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Els propietaris de sòl i titulars de drets sobre béns immobles afectats per l'ordenació urbanística 
tenen les facultats i els deures previstos per la legislació autonòmica i per la legislació estatal en 
matèria de sòl, urbanisme i ordenació del territori, així ho disposa el art. 69 de la Llei 5/2014, 
de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la 
Comunitat Valenciana). Pel que seguint elart. 213de la mateixa llei, estan subjectes a llicència 
urbanística, en els termes de la present llei i sense perjudici de les altres autoritzacions que 
siguin procedents d'acord amb la legislació aplicable, tots els actes d'ús, transformació i 
edificació del sòl, subsòl i vol, i en particular els següents: 
 
"C) Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura de les construccions, els edificis i 
les instal·lacions de totes classes, qualsevol que sigui el seu ús. 
f) Els actes de divisió de terrenys o de parcel·lació de finques, Excepte en els supòsits legals 
d'innecessarietat de llicència. 
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l) L'alçament de murs de fàbrica i el tanca, En els casos i sota les condicions estètiques que 
exigisquen les ordenances dels plans reguladores de la seva harmonia amb l'entorn ". 
 
A més di això, el art. 214 esmenta les actuacions subjectes a declaració responsable, en els 
termes de l'article 222 d'aquesta Llei: 
 
"B) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura oa l'aspecte exterior i interior de 
les construcciones, els idificios i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que sigui el seu ús, 
que no suposin ampliació ni obra de nova planta. 
c) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, Ni afecten elements 
catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no 
requereixin col·locació de bastida en via pública ". 
 
S'ha comès una infracció urbanística (art. 245), Per incompliment dels arts. 213 i 214 no havent 
paralitzat les obres sense licencia urbanística consistents en substitució de teulada, substitució 
de finestres i obres interiors,fent cas omís de l'ordre de suspensió d'obres i requeriment de 
legalització. D'altra banda,sense prèvia sol·licitud de llicència d'obres, La Sra. alegre, aporta a 
aquest Ajuntament Memòria agronòmica del parcel·la per a plantació i tanca perimetral, Havent 
de sol·licitar també en aquest cas, la corresponent llicència. 
 
el art. 231 regula la reacció administrativa davant l'actuació il·legal, de la següent manera: 
 
«1. Les actuacions que contravinguen l'ordenació urbanística donaran lloc a l'adopció per 
l'administració competent de les següents mesures: 

a) Les dirigides a la restauració de l'ordre jurídic infringit i de la realitat física alterada o 
transformada com a conseqüència de l'actuació il·legal. 
b) La iniciació dels procediments de suspensió i anul·lació dels actes administratius en 
què pogués emparar l'actuació il·legal. 
c) La imposició de sancions als responsables, prèvia la tramitació del corresponent 
procediment sancionador, sense perjudici de les possibles responsabilitats civils o penals. 

2. Les mesures de protecció de la legalitat urbanística i el restabliment de l'ordre jurídic pertorbat 
tenen caràcter real i arriben a les terceres persones adquirents dels immobles objecte d'aquestes 
mesures. 
3. Els òrgans competents per a la iniciació d'un expedient de disciplina urbanística de comunicar 
la resolució o acord d'incoació del procediment sobre disciplina urbanística al registre de la 
propietat a l'efecte de la seva inscripció en el mateix ". 

 
L'adopció de les mesures de restauració de l'ordre urbanístic infringit és una competència 
irrenunciable i d'inexcusable exercici per la administració actuant. Ni la instrucció de l'expedient 
sancionador, ni la imposició de multes exonera a l'administració del seu deure d'adoptar les 
mesures tendents a la restauració de l'ordre urbanístic infringit, en els termes que estableix 
aquesta lei, (art. 232). 
 

les obres d'edificació sense llicència, O sense ajustar-se a les seves determinacions, en curs 
d'execució, es regulen en el art. 233, Que diu així: 
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«1. Quan els actes d'edificació o ús del sòl es realitzaren sense llicència o ordre d'execució, 
l'alcalde, i si és el cas, la conselleria competent en urbanisme, d'ofici oa instància de part, 
comprovat que estos manquen d'autorització urbanística, ordenarà, sense més tràmit, la 
suspensión immediata de les obres o el cessament de l'ús en curs d'execució o desenvolupament. 
De la mateixa manera es procedirà quan l'obra estigui subjecta a declaració responsable i 
aquesta s'hagi omès o quan es pretenguin executar en l'esmentat règim obres subjectes a 
llicència. 
2. La notificació de l'ordre de suspensión podrà realitzar-se, indistintament, al promotor, al 
propietari, al responsable de l'acte o, si no, a qualsevol persona que es trobi en el lloc d'execució, 
realització o desenvolupament, i estigui relacionada amb el mateix, així com a les companyies 
suministradoras de serveis públics, perquè suspenguen el subministrament. L'ordre de suspensió 
s'ha de comunicar, així mateix, al registre de la propietat per a la seva constància mitjançant 
nota marginal ". 
 
Quan s'estiguin duent a terme actes d'ús o EDIFICACió del sòl sense autorització urbanística 
autonòmica, quan aquesta sigui preceptiva, o sense ajustar-se a les seves determinacions, la 
conselleria competent en matèria d'urbanisme ordenarà la immediata suspensió d'aquests 
actes, (art. 234.1). 
 
En els supòsits de obres no legitimades per autorització urbanística o disconformes amb ella, 
l'acord de suspensió requerirà a l'interessat perquè, en el termini de dos mesos comptats des 
de la notificació de la suspensió, sol·licite l'oportuna llicència o autorització urbanística que 
correspongui o, si s'escau, ajusti les obres a l'autorització urbanística concedida, (art. 235.1). 
 
El termini de caducitat de l'acció per a ordenar la restauració de la legalitat urbanística per obres 
acabades sense llicència, segons el art. 236, És de quinze anys, des del total acabament de les 
obres o usos del sòl realitzats sense llicència, l'alcalde requerirà al propietari perquè, en el 
termini de dos mesos, sol·licite l'oportuna autorització urbanística o ajuste les obres a les 
condicionscions de la llicència atorgada. El referit termini de caducitat d'acció de l'administració 
començarà a comptar des del total acabament de les obres o des que cessen els usos del sòl de 
què es tracti. 
 
Es presumeix que unes obres realitzades sense llicència o ordre d'execució estan totalment 
acabades, quan queden disposades per a servir al fi previst. 
 
El termini de quinze anys establert en l'apartat primer no és aplicable a les actuacions que 
s'haguessin executat sobre terrenys qualificats en el planejament com a sòl no urbanitzable 
subjecte a protecció, respecte a les quals no existirà termini de caducitat de l'acció, pel que fa a 
la possibilitat de restauració de la legalitat i reparació a l'estat anterior dels béns a què es refereix 
aquest apartat. 
 
En tots els supòsits en què s'acordi la paralització d'obres o actuacions, l'interessat haurà de 
retirar els elements, materials o maquinària preparats per a ser utilitzats, al termini dels cinc 
dies següents a la Consellerian de l'ordre de paralització. En el cas que l'interessat no hagués 
procedit a la retirada dels materials i maquinària, l'autoritat que va suspendre les obres podrà 
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retirar-la o precintar, a costa de l'interessat. Els materials i maquinària retira2 quedaran a 
disposició de l'interessat, que satisfarà les despeses de transport i custòdia, (art. 239.2). 
 
segons el art. 241, el incompliment de les ordres de suspensió donarà lloc a l'execució subsidiària 
per l'administració urbanística actuant oa la imposició de multes coercitives. En el cas 
d'imposició de multes coercitives, cada deu dies es podrà imposar una multa entre dos-cents i 
dos mil euros, determinant-se la quantia amb criteris de proporcionalitat tenint en compte 
l'entitat itranscendència de l'actuació urbanística de què es tracti. Per aquest concepte no es 
poden imposar més de deu multes coercitives. 
 
Els delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme estan tipificats en el Codi Penal, en 
l'article 319, de la següent manera: 
 
«2. S'ha d'imposar la pena de presó d'un a tres anys, multa de dotze a vint-, llevat que el benefici 
obtingut pel delicte sigui superior a la quantitat resultant en aquest cas la multa serà del tant al 
triple del muntenet del dit benefici, i inhabilitació especial per a professió o ofici per temps d'un 
a quatre anys, als promotors, constructors o tècnics directors que duguin a terme obres 
d'urbanització, construcció o edificació no autoritzables a terra no urbanitzable. 
3. En qualsevol cas, els jutges o tribunals, motivadament, podran ordenar, a càrrec de l'autor del 
fet, la demolició de l'obra i la reposició al seu estat originari de la realitat física alterada, sense 
perjudici de les indemnitzacionsdegudes a tercers de bona fe, i valorant les circumstàncies, i 
escoltada l'Administració competent, condicionaran temporalment la demolició a la constitució 
de garanties que assegurin el pagament d'aquelles. En tot cas es disposarà el decomís dels 
guanys provinents del delicte siguin quines siguin les transformacions que hagin pogut 
experimentar ". 
 
Las normes urbanístiques de Planejament Local disposen en el seu art. 112 que l'ús del sòl no 
urbanitzable estarà subjecte a limitacions urbanísticaes i edificatòries, que eliminin la possibilitat 
de formació de nuclis de població. 
 
La parcel·la 101, del polígon 6, està situada segons les Normes Subsidiàries del municipi en sòl 
no urbanitzable COMÚ i atenent a l'art. 113, admet els següents úss: 
"- Principals: Agrícola, ramader i forestal. 
- Permesos: Extractius, caça, pesca, esports i esbarjo a la natura i indústries, directament 
vinculades a les activitats dels usos principals 

- Prohibits: Urbans, Industrials, abocadors i escombriaires no controlats ". 
 
atenent al art. 65.c) de l'Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. La incoació d'expedient sobre disciplina 
urbanística o restauración de la legalitat urbanística, o d'aquells que tinguin per objecte el 
constrenyiment administratiu per garantir, tant el compliment de les sancions imposades, com 
de les resolucions per restablir l'ordre urbanístic infringit.  
 



34 
 

l'expedient 6/18 obert per infracció urbanística en la parcel·la 101 del polígon 6, no té per 
objecte la tanca perimetral de la parcel·la, sinó les obres consistents en SUBSTITUCIÓ DE 
TEULADA, SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES, SOLERA DE FORMIGÓ I OBRES INTERIORS. 
 
amb la sol·licitud de llicència presentada per la tanca perimetral de la parcel·la, no es compleix 
el que requereix el decret 78/18, sent una obra diferent de la que és objecte de la infracció. Pel 
que fa a la vista del que antecedeix esPROPOSA a la Junta de Govern Local, resolució en els 
següents termes: 
 

1) Instar a la interessada perquè se sol·liciti l'oportuna llicència en un TERMINI INPRORRO-
GABLE DE 10 DIES, Amb expressa advertència que transcorregut aquest termini sense 
haver-se instat l'expressada llicència, l'Ajuntament acordarà la demolició de les obres a 
costa de l'interessat i procedirà a impedir definitivament els usos a què podria donar 
dret. D'igual manera procedirà si la llicència fos denegada per ser el seu atorgament 
contrari a les prescripcionsdel Pla o de les ordenances. 
 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
1) Instar a la interessada perquè se sol·liciti l'oportuna llicència en un PLAZO INPRORRO-

GABLE DE 10 DIES, Amb expressa advertència que transcorregut aquest termini sense 
haver-se instat l'expressada llicència, l'Ajuntament continués el procediment per a la 
restauració de la legalitat i per infracció urbanística. Procedirà a impedanar definitiva-
ment els usos a què podria donar dret. D'igual manera procedirà si la llicència fos dene-
gada per ser el seu atorgament contrari a les prescripcions del Pla o de les ordenances. 
 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada a DIVALTERRA perquè procedeixi a 
la neteja de la parcel·la 98 del polígon 1; la junta manifesta la seva conformitat. 

 Seguidament s'informa de la reclamació formulada per la Sra. Mª Ángeles Redón Blasco 
contra EGEVASA i aquest Ajuntament pels talls d'aigua potable; la junta es dóna per 
assabentada. 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat pel representant de la (UDP) 
Unió de Pensionistes i Jubilats amb nº d'entrada 110 de data 2019.01.17; la junta es 
dóna per assabentada. 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per ALI-AG-COMUNITATS DE 
PROPIETARIS, diuen que són propietaris de la parcel·la 148 del polígon 5, referència 
cadastral 46010ª00500148000ES i sol·licita informació sobre si existís Entitat Urbanística 
de Conservació o persona jurídica d'algun altre tipus. 

Vist el contingut de l'escrit s'acorda per unanimitat que: 

1) La parcel·la 148 del polígon 5 es troba situada en sòl no urbanitzable i no està 
afectada a cap procés d'urbanització, de manera que per aquest concepte no s'ha 
generat cap despesa. 
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2) Traslladar el present acte al sol·licitant ALI-AG-COMUNITATS DE PROPIETARIS, que 
no figura com a titular cadastral de la mateixa, havent de procedir a el seu cas a 
regularitzar la situació. 

 Seguidament s'informa de l'escrit presentat per la Sra. Saturnina Trujillo de Prats en data 
2018.12.13, nº d'entrada 2203, protesta per la mala situació en què es troba el camí de 
PLA DE PAVIA; s'acorda que es tindrà en compte. 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per FUNDACIÓ NATURGY en 
data 9 de gener de 2019, oferint accions d'informació de l'Escola d'Energia; la junta es 
dóna per assabentada. 

 Seguidament s'informa dels pagaments que estan pendents per assistència a òrgans i 
comissions de l'any 2018 i els corresponents a l'any 2019, amb el següent detall: 

Assistències a: Plens Juntes Comissió  Ret. 2% TOTAL 
 AGOST-DESEMBRE 2018 
Mª DOLORS LAFONT 120 160 0 280 5,6 274,4 
FILIBERTO M. PRATS ASENSI 120  0 120 2,4 117,6 
EMILIO PASCUAL COTANDA 160   160 3,2 156,8 
JOSE I. PÉREZ GIL 160   160 3,2 156,8 
PATRICIA ANTONI BENET 120   120 2,4 117,6 
JUAN JOSÉ FONT 120   120 2,4 117,6 
 GENER 2019 
Mª DOLORS LAFONT 80 20 20 120 2,4 117,6 
FILIBERTO M. PRATS ASENSI 80  20 100 2 98 
EMILIO PASCUAL COTANDA 80   80 1,6 78,4 
JOSE I. PÉREZ GIL 80   80 1,6 78,4 
PATRICIA ANTONI BENET 0   0 0 0 
JUAN JOSÉ FONT 80   80 1,6 78,4 
 TOTAL A PAGAR 
Mª DOLORS LAFONT 200 180 20 400  392 
FILIBERTO M. PRATS ASENSI 200  20 220  215,6 
EMILIO PASCUAL COTANDA 240   240  235,2 
JOSE I. PÉREZ GIL 240   240  235,2 
PATRICIA ANTONI BENET 120   120  117,6 
JUAN JOSÉ FONT 200   200  196 

       
       
PAGAMENT EFECTUAT EL 2018.01.21 

 

S'acorda per unanimitat convalidar l'ordre de pagament i abonament corresponent. 

 

 Seguidament s'informa del contingut de la Resolució de 7 de gener de 2019 del President 
de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), pel qual es convoquen 
ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes 
d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana a 
càrrec del pressupost de l'exercici 2019 amb cofinançament de la Unió Europea a través 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 
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Es procedeix a la deliberació de l'assumpte, manifesta la Sra. Alcaldessa que l'any passat 
es va redactar una memòria tècnica per l'arquitecte D. José M.ª Pérez Avançat per a la 
RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EN CV-326 i CV-329 de ALBALAT DELS 
TARONGERS; que considera d'interès general executar i de moment no està 
subvencionat; es procedeix a la deliberació de l'assumpte i es considera d'interès 
general procedir a la renovació de l'enllumenat de la CV-326 i CV-329, tram que 
correspon des de la P / PLA DEL MOLÍ a la 2a Rotonda per agafar autovia per a A-23 en 
direcció a València; per la qual cosa s'acorda per unanimitat: 

1) Realitzar l'obra denominada "Renovació de l'Enllumenat Públic en CV-326 i CV-329 a Albalat 
dels Tarongers". 

2) Tenint en compte la urgència d'emprendre el servei, de redactar el projecte i altra 
documentació necessària per sol·licitar l'ajuda i que disposa: 

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

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa 

l'article 118 de la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, sobre l'òrgan competent per contractar en 
raó de la quantia. 

L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix 
els contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents 
en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una 
obra o subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el 
servei de forma successiva i per preu unitari. 
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
L'article 29.8 "La durada dels contractes menors no pot ser superior a 1 any i no són 
susceptibles de pròrroga. 
L'article 36.1 "els contractes menors no necessiten formalització" 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 
fa a la competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon 
als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o 
reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure 
contractes en nom seu. 
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i 
facultats en aquesta matèria amb cumplimiento 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 
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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 delòrgan 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 queconsta a l'apartat 
primer d'aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta 
regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'adjudicaran 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 es 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 administrativas 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 s'acorda: 
Primer. - Manifestar que, davant la falta de mitjans personals per part d'aquest 
ajuntament per realitzar aquests treballs tècnics, és urgent i manifesta la 
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necessitat de contractar els serveis de redacció del Memòria tècnic de l'obra 
Renovació de l'Enllumenat Públic en CV-326 i CV-329 a Albalat dels Tarongers ". 

Segon. - Contractar amb JOSE MARIA PEREZ AVANÇAT, amb DNI 44.796.588V, 
Nº DE COL·LEGIAT A ARQUITECTES COMUNITAT VALENCIANA 10.554, els 
següents serveis, Renovació de l'Enllumenat Públic en CV-326 i CV-329 a Albalat dels 
Tarongers ". 

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. -Compromís d'aportació econòmica en el cas que s'aprovi, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària corresponent. 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 

 Seguidament s'informa que l'obertura de les pliques de la licitació "ACONDICIONAMENT 
DEL CAMÍ RURAL CAMÍ DE L'AIGUA AMARGA" està anunciada i publicada a la Plataforma 
de Contractació del Sector Públic per avui dia 22 de gener a les 20h; de manera que, a 
la vista de les circumstàncies, després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat: 

1) Que per motius d'urgència ja que l'obra ha d'estar adjudicada el dia 28 de gener de 
2019, es s'encarregui l'Alcaldia de realitzar la contractació i subscriure tots els 
documents fora necessaris per complir amb la subvenció. 

2) La Sra. Alcaldessa manifesta de conformitat i declara que s'avoca la competència 
per a encarregar-se de la contractació de l'esmentada obra "ACONDICIONAMENT 
DEL CAMÍ RURAL CAMÍ DE L'AIGUA AMARGA". 

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

 

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

 

Vist i plau ALCALDESSA     Vist i plau SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 


