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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 D'ABRIL DE 2019. 

 
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 23 d'abril de 2019 a les 19,30h., sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta de govern local, Sra. 
M.ª Dolors Lafont Avinent i Rafael Asensio Chenovart, assistits de la secretària -interventora de 
l'ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a 
continuació: 
 

• Es procedeix a la lectura dels esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els 
dies 19 de febrer de 2019 i 12 de març de 2019, de acorda per unanimitat la seva aprovació i 
transcripció al llibre d'actes. 

• Es delibera i s'acorda, celebrar durant el mes de maig sessions de la junta de govern tots els dimarts, 
per mantenir informat dels acords que es vagin prenent al regidor D. Miguel Bonet Sancho. 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a la realització de les actuacions 
incloses en el Programa de Gestió Forestal Sostenible per a l'exercici 2019, en les modalitats A i B. 
Es dóna compte que per motius diversos, entre els quals es troba la necessitat d'autorització 
d'algunes de les actuacions programades per la Conselleria de Medi Ambient i la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, així com la suspensió dels treballs de silvicultura per risc d'incendis durant 
el període de juny a setembre, cal sol·licitar una pròrroga, de manera que després de la deliberació 
de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

 
1) Basant-se que s'ha exposat anteriorment sol·licitar de la Diputació de València una pròrroga fins el 

29 de novembre de 2019, per a realitzar les actuacions previstes en el Pla de Gestió Forestal de la 
Diputació de València per a l'any 2018, per tal de disposar de les autoritzacions corresponents i 
prevenir el risc d'incendi. 

 
2) Traslladar el present acte a la Diputació de València als efectes oportuns. 

 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres núm 3/19, incoat a instància 

de NEDGIA CEGAS, SA i del contingut de l'informe emès pel tècnic del servei d'Assistència Tècnica 
als Municipis, en data 16 d'abril de 2019 que diu així: 

A instància de NEDGIA CEGAS, SA, amb CIF A-08009722, i en el seu nom i representació Sra. Celestina 
López Morte, amb DNI 72.782.551-V,en relació amb l'expedient d'obres per a construcció d'un tram de 
canalització amb canonada de 32 mm. de diàmetre nominal i longitud de 2,6 metres, amb 1 connexió de servei, 
per a subministrament de gas natural canalitzat al carrer Sant Vicent, 21 (per Muntanya Redona) del municipi 
d'Albalat dels Tarongers, informo com segueix: 
 

1. A l'ajuntament hi consta la següent documentació 
 
• Instància genèrica sol·licitant de llicència d'obres 
• Pressupost de l'obra i termini d'execució 
• Pla d'aplecs de materials i gestió de residus 
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• Estudi bàsic de seguretat del projecte de canalització 
• Plànol d'emplaçament i característiques de la instal·lació 
 
 
2. D'acord amb la sol·licitud i documentació presentada es considera 

 
QUALIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ: 
 
Les obres que es pretenen realitzar tenen la qualificació de obres i instal·lacions que afecten el subsòl. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: 
 
D'acord amb la documentació presentada, l'actuació a la qual es refereix la sol·licitud de llicència 
d'obra es troba en sòl classificat com a urbà. 

 
3. Liquidació per llicència d'obres: 
 
La liquidació de la taxa de llicència urbanística es realitzarà sobre la base del pressupost d'obres 
presentat, el qual ascendeix a 174,03 €. 

 
4. Vist l'expedient i examinats els documents i actuacions l'expedient de referència, informe: 
 
Estudiada la documentació de l'expedient citat ia la vista de la sol·licitud de llicència d'obres per a 
construcció d'un tram de canalització amb canonada per a subministrament al carrer Sant Vicent, 21 
(per Muntanya Redona), d'Albalat dels Tarongers, es considera que: 
 
Els treballs per als quals se sol·licita llicència d'obres són compatibles amb les disposicions del pla 
d'ordenació del municipi sempre que es compleixi la normativa vigent en el mateix, pel que fa a ma-
terials ia acabats. 
Ajuntament fixarà una fiança o aval que garanteixi la reposició de la via pública a les condicions ante-
riors a l'execució d'aquestes instal·lacions. 

 
En conseqüència, amb el que s'ha exposat, el tècnic que subscriu imet INFORME FAVORABLE per a la 
concessió de la llicència sol·licitada en els termes establerts, amb les següents condicions: 

 
- Han d'aportar nomenament del director d'obra i del coordinador de seguretat i salut previ a l'inici de 

l'obra. 
- el promotor haurà de comprovar la no interferència amb altres instal·lacions urbanes i, si escau, 

qualsevol modificació posterior a l'obtenció de llicència, estarà subjecta a autorització municipal. 
 

- Previ al començament de les obres hauran de comunicar a l'ajuntament la data d'inici de les mateixes 
amb una antelació mínima de 15 dies. 
 
No obstant això, davant la proposta del tècnic municipal, l'òrgan competent per a la resolució de 
l'expedient, amb superior criteri decidirà. 

 
A la vista de l'informe i després deliberació de l'assumpte de acorda per unanimitat: 
 

1) Concedir llicència a NEDGIA CEGAS, SA, per a la construcció d'un tram de canalització amb amb 
canonada de 32 mm. di diàmetre nominal i longitud de 2,6 metres, amb 1 connexió de servei, per a 
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subministrament de gas natural canalitzat al carrer Sant Vicent, 21 (per Muntanya Redona); d'acord 
amb la documentació presentada. 
Havent procedir a la reposició del paviment en calçada i voreres ia la comprovació pel promotor de 
no interferir en altres instal·lacions urbanes. 
 
Condicionar la llicència al compliment de les condicions fixades en l'informe tècnic així com el 
compliment de les prescripcions generals que figuren a les normes urbanístiques de planejament local 
i el previ pagament de l'impost i taxa corresponent. Tenint en compte que la llicència es considera 
atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

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

 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres núm 9/19, incoat a instància 

de NEDGIA CEGAS, SA i del contingut de l'informe emès pel tècnic del servei d'Assistència Tècnica 
als Municipis de la Diputació de València, en data 16 d'abril de 2019, que diu així: 

 
A instància de NEDGIA CEGAS, SA, amb CIF A-08009722, i en el seu nom i representació D. Juan Manuel 
Belda Martínez, amb DNI 20.812.705-M, en relació amb l'expedient d'obres per a construcció d'un 
tram de canalització amb canonada de 32 mm. de diàmetre nominal i longitud de 8,3 metres, amb 1 
connexió de servei, per a subministrament de gas natural canalitzat en el carrer Calvari, 48 D del 
municipi d'Albalat dels Tarongers, informo com segueix: 

 
1. A l'ajuntament hi consta la següent documentació 
 
• instàncies genèrica i pròpia sol·licitant de llicència d'obres 
• Pressupost de l'obra i termini d'execució 
• Pla d'aplecs de materials i gestió de residus 
• Estudi bàsic de seguretat del projecte de canalització 
• Plànol d'emplaçament i característiques de la instal·lació 
• Fotografia de la façana de l'immoble 
 
2. D'acord amb la sol·licitud i documentació presentada es considera 
 
QUALIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ: 
 
Les obres que es pretenen realitzar tenen la qualificació de obres i instal·lacions que afecten el subsòl. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: 
 
D'acord amb la documentació presentada, l'actuació a la qual es refereix la sol·licitud de llicència 
d'obra es troba en sòl classificat com a urbà. 

 
3. Liquidació per llicència d'obres: 
 
La liquidació de la taxa de llicència urbanística es realitzarà sobre la base del pressupost d'obres 
presentat, el qual ascendeix a 461,72 euros. 

 
4. Vist l'expedient i examinats els documents i actuacions l'expedient de referència, informe: 
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Estudiada la documentació de l'expedient citat ia la vista de la sol·licitud de llicència d'obres per a 
construcció d'un tram de canalització amb canonada per a subministrament al carrer Calvari, 48 D, 
d'Albalat dels Tarongers, es considera que: 
 
Els treballs per als quals se sol·licita llicència d'obres són compatibles amb les disposicions del pla 
d'ordenació del municipi sempre que es compleixi la normativa vigent en el mateix, pel que fa a ma-
terials ia acabats. 
Ajuntament fixarà una fiança o aval que garanteixi la reposició de la via pública a les condicions ante-
riors a l'execució d'aquestes instal·lacions. 
 
En conseqüència, amb el que s'ha exposat, el tècnic que subscriu emet INFORME FAVORABLE per a la 
concessió de la llicència sol·licitada en els termes establerts, amb les següents condicions: 
 

- Han d'aportar nomenament del director d'obra i del coordinador de seguretat i salut previ a 
l'inici de l'obra. 

- El promotor haurà de comprovar la no interferència amb altres instal·lacions urbanes. 
- Qualsevol modificació posterior a l'obtenció de llicència, estarà subjecta a autorització 

municipal. 
- Previ al començament de les obres hauran de comunicar a l'ajuntament la data d'inici de les 

mateixes amb una antelació mínima de 15 dies. 
 
No obstant això, davant la proposta del tècnic municipal, l'òrgan competent per a la resolució de 
l'expedient, amb superior criteri decidirà. 
 

A la vista de l'informe i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 

1) Concedir llicència a NEDGIA CEGAS, SA, per a construcció d'un tram de canalització amb canonadade 
32 mm. de diàmetre nominal i longitud de 8,3 metres, amb 1 connexió de servei, per a 
subministrament de gas natural canalitzat en el carrer Calvari, 48 D; d'acord amb la documentació 
presentada. 
Havent procedir a la reposició del paviment en calçada i voreres ia la comprovació pel promotor de 
no interferir en altres instal·lacions urbanes. 

 
Condicionar la llicència al compliment de les condicions fixades en l'informe tècnic així com el 
compliment de les prescripcions generals que figuren a les normes urbanístiques de planejament local 
i el previ pagament de l'impost i taxa corresponent. Tenint en compte que la llicència es considera 
atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

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

 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres núm 14/19 incoat a instància 

de NEDGIA CEGAS, SA i del contingut de l'informe emès pel tècnic del servei d'Assistència Tècnica 
als Municipis de la Diputació de València, en data 16 d'abril de 2019, que diu així: 

 
A instància de NEDGIA CEGAS, SA, amb CIF A-08009722, i en el seu nom i representació D. Juan Manuel 
Belda Martínez, amb DNI 20.812.705-M, en relació amb l'expedient d'obres per a construcció d'un 
tram de canalització amb canonada de 90 mm. de diàmetre nominal i longitud de 5,7 metres, amb 1 
connexió de servei, per a subministrament de gas natural canalitzat al carrer Secretari Mateu, 9 del 
municipi d'Albalat dels Tarongers, informo com segueix: 
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1. A l'ajuntament hi consta la següent documentació 
 
• Instàncies genèrica i pròpia sol·licitant de llicència d'obres 
• Plànol cadastral i dades descriptives de l'immoble 
• Pressupost de l'obra i termini d'execució 
• Pla d'aplecs de materials i gestió de residus 
• Estudi bàsic de seguretat del projecte de canalització 
• Plànol d'emplaçament i característiques de la instal·lació 
• Fotografia de la façana de l'immoble 
 
 
2. D'acord amb la sol·licitud i documentació presentada es considera 
 
Qualificació de la ACTUACIÓ: 
 
Les obres que es pretenen realitzar tenen la qualificació de obres i instal·lacions que afecten el subsòl. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: 
 
D'acord amb la documentació presentada, l'actuació a la qual es refereix la sol·licitud de llicència 
d'obra es troba en sòl classificat com a urbà. 

 
3. Liquidació per llicència d'obres: 
 
La liquidació de la taxa de llicència urbanística es realitzarà sobre la base del pressupost d'obres 
presentat, el qual ascendeix a 269,92 euros. 

 
4. Vist l'expedient i examinats els documents i actuacions l'expedient de referència, informe: 
 
Estudiada la documentació de l'expedient citat ia la vista de la sol·licitud de llicència d'obres per a 
construcció d'un tram de canalització amb canonada per a subministrament a carrer Secretari Mateu, 
9, d'Albalat dels Tarongers, es considera que: 
 
Els treballs per als quals se sol·licita llicència d'obres són compatibles amb les disposicions del pla 
d'ordenació del municipi sempre que es compleixi la normativa vigent en el mateix, pel que fa a ma-
terials ia acabats. 
Ajuntament fixarà una fiança o aval que garanteixi la reposició de la via pública a les condicions ante-
riors a l'execució d'aquestes instal·lacions. 

 
En conseqüència, amb el que s'ha exposat, el tècnic que suscribe emet INFORME FAVORABLE per a la 
concessió de la llicència sol·licitada en els termes establerts, amb les següents condicions: 
 

- Han d'aportar nomenament del director d'obra i del coordinador de seguretat i salut previ a 
l'inici de l'obra. 

- El promotor haurà de comprovar la no interferència amb altres instal·lacions urbanes. 
- Qualsevol modificació posterior a l'obtenció de llicència, estarà subjecta a autorització 

municipal. 
- Previ al començament de les obres hauran de comunicar a l'ajuntament la data de inici de les 

mateixes amb una antelació mínima de 15 dies. 
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No obstant això, davant la proposta del tècnic municipal, l'òrgan competent per a la resolució de 
l'expedient, amb superior criteri decidirà. 
A la vista de l'informe i després de la deliberació del assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 

1) Concedir llicència a NEDGIA CEGAS, SA, per a construcció d'un tram de canalització amb canonada de 
90 mm. de diàmetre nominal i longitud de 5,7 metres, amb 1 connexió de servei, per a 
subministrament de gas natural canalitzat al carrer Secretaris Mateu, 9 
Havent procedir a la reposició del paviment en calçada i voreres ia la comprovació pel promotor de 
no interferir en altres instal·lacions urbanes. 

 
Condicionar la llicència al compliment de les condicions fixades en l'informe tècnic així com el 
compliment de les prescripcions generals que figuren a les normes urbanístiques de planejament local 
i el previ pagament de l'impost i taxa corresponent. Tenint en compte que la llicència es considera 
atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

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

 
 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra n.º 30/18 incoat a instància de 
D. Alejandro Iñaki Garcia i del contingut de l'informe proposta emès per la secretària-interventora 
en data 15 d'abril de 2019 que diu així: 

En relació amb l'expedient de sol·licitud de llicència d'obra amb referència 30/2018, que es 
tramita, per a legalització de l'habilitació di una part de l'habitatge unifamiliar, a la partida S-
12, parcel·la 95, a instància de D. ALEJANDRO IÑAKI GARCÍA GÓMEZ i DNI 33570054J, d'acord 
amb els arts. 172 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locales, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, S'emet el següent 
INFORME, en el qual es constar els següents: 
 

FETS 

PRIMER. - Mitjançant instància presentada amb data 1 d'octubre de 2018, i amb Registre 
General de Documents d'aquest Excmo. Ajuntament nº 1723, es presenta per D. 
ALEJANDRO IÑAKI GARCÍA GÓMEZ,en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a 

actuacions consistents en habilitació de part d'un habitatge unifamiliar, a la partida S-12, 
parcel·la 95. doc.1 

SEGON. - Amb data 19 d'octubre de 2018, amb registre d'entrada núm 1843, el Sr. García 
aporta el projecte per a legalització d'habilitació de l'habitatge unifamiliar, realitzat per 

l'arquitecte D. Jesús Horta Chilet. Doc.2 

TERCER. - El 7 de novembre de 2018, se li comunica a l'interessat via correu electrònic, que 
el projecte ha d'estar visat, pel que ha de corregir l'error i presentar el projecte 
correctament. Doc. 3 

QUART. -Amb data 3 de desembre del 2018, el Sr. García, lliura la DOCUMENTACIÓió 

requerida, aportant el projecte visat de legalització d'habilitació i execució d'obres 
complementàries per a habitatge unifamiliar. Doc. 4 
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CINQUÈ. - El 28 de desembre de 2018, s'emet informe per part de l'arquitecte municipal 
d'aquest AYUNTAMIENTo, que diu així: 

"José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, col·legiat 

10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per: 

 

 sol·licitant:  ALEJANDRO IÑAKI GARCÍA GÓMEZ 

 DNI:   33570054-J 

 domicili:  C / Colom, núm 31. 46133 Meliana 

 En representació de:  

obra: LEGALITZACIÓ D'HABILITACIÓ D'HABITATGE 

emplaçament: PARTIDA S-12. PARCEL·LA 95 

                                    CAMÍ DE SEGART 

                                    46.591 Albalat dels Tarongers 

REF CADASTRAL:  7583606YJ2977S0001AA 

EXP:   30/2018 

  
Emet el següent: 

I N F O R M I 
 

PRIMER: documentació presentada: 
 

Sol·licitud de llicència d'obres. 
Exemplar del projecte de "legalització d'habilitació i execució d'obres complementàries per a 
habitatge unifamiliar" en format paper. Visat. 
Fitxa urbanística visada. 
Certificat d'habitabilitat. Visat. 
Certificat de seguretat i solidesa. Visat. 
Fitxa estadística edificació i habitatge. visat 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Visat. 
estudi de Gestió de Residus, segons Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, per la qual cosa es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE de 13-02-08). 
Certificat de legalització d'obres executades. 

 
 

SEGON: Documentació que d'be aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres: 

 
TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a l'inici 

de les obres: 
Exemplar del projecte de "legalització d'habilitació i execució d'obrescomplementàries per 
a habitatge unifamiliar "en format digital. Visat. 
Nomenament de tècnic director de l'obra i coordinador de seguretat i salut. 
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QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes Subsidiàries 
(27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. CTU), Modificació de 
Normes Subsidiàries nº 2 (05/03 / 1998. CTU), se sol·licita Llicència d'Obres en: 

Classificació del Sòl: Sòl Urbà. 

L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix: 

"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i sanejament (Els 
Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències mentre no s'hagin 
aprovat definitivament aquests plans i completades les infraestructures que en ells es 
determinin, provisionalment ia efectes de control i sanejament de les edificacions existents 
es podran atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació als criteris establerts en 
les normes urbaques en vigor. 

El Camí de Segart no té algunes infraestructures urbanes necessàries per a dotar a les 
parcel·les de condició jurídica de solar, de manera que té pendent la redacció d'un Pla 
Especial de Reforma Interior per tal de completar les infraestructuras urbanes, Per tant, és 
d'aplicació l'art. 104.3 de les NNSS d'Albalat dels Tarongers. 

 
El tècnic redactor del projecte justifica que l'edificació compleix amb els paràmetres de la 
NNSS, pel que fa al nombre màxim d'altures permeses, altura de cornisa, front de façana, 
dimensions mínimes de parcel·la, ocupació i edificabilitat permesa. 

 
El mateix, s'indica en la fitxa urbanística que no s'alteren els paràmetres urbanístics 
respecte a l'edificació existent. No hi ha increment de volum ni d'edificabilitat. 

 
CINQUÈ: Terminis d'execució: 

 
Donades les característiques de l'obra projectada, s'estableixen els següents terminis per a 
l'execució de l'obra sol·licitada a comptar de la data de concessió de llicència urbanística 
d'obra: 

 
Inici de l'obra: 6 mesos 
Interrupció màxima: 6 mesos 
Finalització de l'obra: 12 mesos 

 
SISÈ: Incidències al Projecte: 

 
CONCLUSIÓ: 

 
Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que es acordi 
adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència sol·licitada, Excepte 
millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que les obres realitzades 
s'ajusten al que sol·licita i pressupostat, quedant CONDICIONADA a: 
1r.- A aportar la documentació indicada en l'apartat tercer amb anterioritat a l'inici de les 
obres. 
3r.- L'execució de les obres d'acord amb els terminis indicats a l'apartat cinquè ". doc.5 
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SISÈ. -Amb data 7 de febrer de 2019, se li fa requerimiento de documentació al Sr. García, 
requerint, exemplar del projecte visat i nomenament de tècnic director d'obra. Doc.6 

 
SETÈ. -El 8 de febrer de 2019, amb registre d'entrada núm 268, el Sr. García aporta la 
documentació requerida. Doc.7 

CONSIDERACIONS LEGALS 

PRIMERA. - La legislació aplicable és la següent: 

A) Legislació estatal: 

- Arts. 8 i 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de Sòl. 

- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, De règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú. 

 
B) Legislació autonòmica: 

Articles 214, 218 i 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge. 

C) Planejament urbanístic d'Albalat dels Tarongers, normes urbanístiques de planejament 

per a sòl urbà l'article 19 al 42. 

SEGONA. - De conformitat amb el article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge: 

1. Estan subjectes a declaració responsable, En els termes de l'article 222 d'aquesta Llei: 

b) Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura, sense suposar substitució o 

reposició d'elements estructuraels principals, o l'aspecte exterior i interior de les 
construccions, els edificis i les instal·lacions, que no estiguin subjectes a llicència d'acord 
amb l'article 213 d'aquesta Llei. 

TERCERA. -D'acord amb el article 222, De la LOTUP, de declaració responsable per a 

l'execució d'obres de reforma d'edificis, construccions o instal·lacions i obres menors, 
s'estableix el següent: 

1. La declaració responsable per als supòsits de l'article 214 d'aquesta Llei s'ha d'ajustar al 
que preveu la legislacióció vigent en matèria de procediment administratiu comú. 

2. La declaració responsable s'acompanyarà dels següents documents addicionals: 
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a) Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació. 
b) Descripció gRafica i escrita de l'actuació i la seva ubicació física, així com projecte 
subscrit per tècnic competent quan ho requereixi la naturalesa de l'obra, amb succint 
informe emès pel redactor que acrediti el compliment de la normativa exigible. 
c) Documentación addicional exigida per la normativa ambiental, quan sigui procedent. 
d) Indicació del temps en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb 
l'evacuació de runes i utilització de la via pública. 
 

3. El promotor, un cop efectuada sota la seva responsabilitat la declaració que compleix tots 
els requisits exigibles per a executar l'actuació de què es tracti, i presentada aquest davant 
l'ajuntament o entitat local competent junt amb tota la documentació exigida, estarà 
habilitat parellal seu inici immediat, sense perjudici de les potestats municipals de 
comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació 
del que executa al contingut de la declaració. 

4. La presentació de la declaracióció responsable, efectuada en els termes que preveu 
aquesta disposició, té els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la 
llicència municipal i es podrà fer valer tant davant l'administració com davant qualsevol 
altra persona, natural o jurídica, pública o privada. 

5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació 
o document que s'acompanyi o incorpori a la declaració responsable, o la no presentació 
davant l'administració competent d'aquesta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les 
obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en què es tingui constància de 
tals fets, sense perjudici de les responsabilitats que siguin procedents. La resolució 
administrativa que declari aquestes circumstàncies podrà determinar l'obligació de 
l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement oa l'exercici del 
dret oa l'inici de l'activitat corresponent; tot això sense perjudici de la tramitació, si escau, 
del procediment sancionador corresponent. 

6. La legislació i el planejament urbanístic aplicables a les declaracions responsables seran 
els que estiguin vigents en el moment de la presentació. 

QUARTA. - Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informe favorable. 

CINQUENA. - Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre l'expedient, es considera un acte atribuïble 
al titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l' article 21.1.q) di la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en ser l'òrgan competent per a l'atorgament de 
llicències llevat que s'hagi delegat la competència en la junta de govern local, com és el cas. 

De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern 
la següent PROPOSTA D'ACORD: 
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PRIMER. - Autoritzar les obres incloses en el projecte per legalització de l'habilitació d'una 
part de l'habitatge unifamiliar, a la partida S-12 parell· la 95, Referència cadastral 
7583606YJ2977S0001AA, redactat per l'arquitecte Jesus Horta Chilet i promogut per 

Alejandro Iñaki Garcia Gomez. 
 

SEGON. - Sense perjudici del compliment del que disposa l'informe tècnic, dades les 

característiques di l'obra projectada, s'estableixen els següents terminis per a l'execució de 
l'obra sol·licitada a comptar de la data de concessió de llicència urbanística d'obra: 

 
- Inici de l'obra: 6 mesos 
- Interrupció màxima: 6 mesos 
- Finalització de l'obra: 12 mesos ". 

 
TERCER.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a les 
Normes Urbanístiques de planejament local i al pagament de les següents quantitats: 
 

Taxa 0,5% 5.775,53 € = 28,80 € 
ICIO 3% 5.775,53 € = 173,27 € 

TOTAL   202,07 € 
 

QUART. -La llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i llevat el dret de 
propietat. Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb 

indicació del règim de recursos que legalment corresponguin. 
 

A la vista de tot això s'acorda per unanimitat: 
 

PRIMER. - Autoritzar les obres incloses en el projecte per legalització de l'habilitació d'una 
part de l'habitatge unifamiliar, a la partida S-12 parcel·la 95, Referència cadastral 
7583606YJ2977S0001AA, redactat per l'arquitecte Jesus Horta Chilet i promogut per 

Alejandro Iñaki García Gómez. 
 

SEGON. - Sense perjudici del compliment del que disposa l'informe tècnic, dades les 
característiques de l'obra projectada, s'estableixen els següents terminis per a l'execució de 

l'obra sol·licitada a comptar de la data de concessió de llicència urbanística d'obra: 
 

-Inici de l'obra: 6 mesos 
-Interrupció màxima: 6 mesos 
-Finalització de l'obra: 12 mesos ". 

 
TERCER. - Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a les 
Normes Urbanístiques de planejament local i al pagament de les següents quantitats: 
 

Taxa 0,5% 5.775,53 € = 28,80 € 
ICIO 3% 5.775,53 € = 173,27 € 
TOTAL 202,07 € 
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QUART. -La llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i llevat el dret de 
propietat. Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb 

indicació del règim de recursosque legalment corresponguin. 
 
 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra n.º 2/19 incoat a instància de 
Dña. Paula Andrea Alegria Navarro i del contingut de l'informe proposta emès per la secretària-
interventora en data 15 d'abril de 2019, que diu així: 

En relació amb l'expedient de sol·licitud de llicència d'obra amb referència 2/19, que es tramita, per a 

actuacions consistents en tanca perimetral en parcel·la 101 del polígon 6, amb referència cadastral 

46010A006001010000EA, a instància de Dña. Paula Andrea Alegria Navarro amb NIE X8713583X; 

d'acord amb els arts. 172 i 175 delReglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, S'emet el següent INFORME, 

en el qual es fa constar els següents: 

FETS 

PRIMER. - El 29 d'octubre de 2018, la Sra. Paula Andrea Alegria Navarro, presenta sol·licitud de 

llicència d'obres per a tanca perimetral en parcel·la 101 del polígon 6, consistents en memòria 

agronòmica, plànols de distribució de la plantació i tanca perimetral, motivado en fins agrícoles. Doc. 

1 

SEGON. - Amb data 27 de desembre de 2018, la tècnic agrícola d'aquest Ajuntament realitza informe 

en què fa constar que la parcel·la es troba en sòl no urbanitzable comú i que la tanca que es pretén 

realitzar consta de dues filades de blocs de formigó a la base, amb una alçada màxima de 40 cm i sobre 

aquesta base s'instal·larà una tanca no superior a 2 metres que és compatible amb el planejament 

municipal. Doc. 2 

TERCER. -El 10 de gener de 2019, es remet a Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural l'expedient de la Sra. Alegria amb les dades identificatives de la interessada, 

memòria agronòmica i informe de compatibilitat; perquè s'emeti informe agronòmic de la explotació 

agrària que es pretén. Doc. 3 

 QUART. -amb data 25 de febrer de 2019, amb registre d'entrada núm 355, es rep informe desfavorable 
per a instal·lació de tanca perimetral des del punt de vista exclusivament agrari, de Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Doc. 4 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
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Segons el parer de la informant la legislació aplicable al cas que ens ocupa ve recollida en la: 

- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, Concretament a: 

el art. 197, Que diu així: «1. La zonificació del sòl no urbanitzable podrà preveure, en funció de les 
seves característiques i amb caràcter excepcional, els següents usos i aprofitaments: 

a) edificacions, construccions i instal·lacions necessàries per a l'activitat agropecuària forestal i les 
seves corresponents activitats complementàries d'acord amb la legislació agropecuària, adequades 
per a l'ús corresponent relacionat amb l'explotació per a la qual se sol·licita autorització. Almenys la 

meitat de la parcel·la haurà de quedarlliure d'edificació o construcció, exceptuant els hidrants de reg, 
arquetes per a albergar valvuleria, estacions meteorològiques i de telecontrol, a més de construccions 
per a capçals de reg localitzat que no ocupin més de 12 m2 associats a captacions d'aigua legalment 

establertes, així com els hivernacles, excepte aquells destinats a la pública concurrència i els que 
inutilitzen el sòl agrari. Aquesta superfície lliure d'edificació s'ha de mantenir en el seu ús agrari o 
forestal, o amb els seus característiques naturals pròpies. També s'admetrà, amb les mateixes 
exigències, l'ús i instal·lacions necessàries per a la cria particular o comercial d'animals, inclosos els de 

companyia, sempre que s'ajustin a la normativa sectorial aplicable. aquestesedificacions en cap cas 
podran albergar cuines, banys o dormitoris i en general els serveis destinats a realitzar usos 
residencials o lúdics en els mateixos. En aplicació dels articles 231 i següents, les administracions 
públiques han de velar per l'enderrocament de les edificacions que, construïdes amb fins agropecuaris, 

són usades per a usos residencials o lúdics, fora de perill del que estableixen els articles 210 i següents 
per a les edificacions preexistents. 

Art. 200. Regula les actuacionscions promogudes pels particulars, en ell es disposa que: 

«1. Estaran subjectes a llicència urbanística municipal (...), els actes d'ús i aprofitament que 
promoguin els particulars en el sòl no urbanitzable. 

2. No es podran atorgar llicències municipalés, ni d'obres ni d'activitat, que legitimen usos i 
aprofitament en sòl no urbanitzable que, en els casos i mitjançant les tècniques regulades en 
aquest capítol, estiguin subjectes a informe, declaració d'interés comunitari o autorització 
corresponiente, fins que conste en l'expedient la seva emissió i, si escau, s'acredite el 
compliment de les condicions imposades per ells ". 

D'acord l'art. 200, en relació amb el 197, l'informe que s'emet per la Conselleria és preceptiu, però no 
vinculenet. 

Art. 201, Fa referència a les activitats, actes d'ús i aprofitament en el sòl no urbanitzable subjectes a 
llicència municipal: 

"1. Els actes d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable que preveu l'article 197, paràgrafs a, 
bic d'aquesta llei, seran autoritzables per l'ajuntament mitjançant l'atorgament de les 
corresponents llicències municipals, sense prèvia declaració d'interès comunitari. En aquests 
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casos, a més dels informes o les autoritzacions legalment exigibles, hauran emi-se informes 
per les Conselleries competents per raó de la matèria, havent d'incorporar-se en les llicències 
corresponents les condicions incloses en els mateixos. La sol·licitud d'aquests informes o 
autoritzacions s'efectuarà prèvia comprovació perl'ajuntament de la compatibilitat 
urbanística de l'actuació sol·licitada. 

2. Sense perjudici de la sol·licitud d'aquells altres informes que es considerin necessaris, ha de 
sol·licitar els informes següents: a) En els supòsits de l'article 197.a) d'aquesta llei, ha de 
sol·licitar informe de la conselleria competent en matèria d'agricultura, ramaderia, caça, 
gestió del medi natural ". 

Segons el parer de la informant i seguint interpretacions realitzades al respecte per alguns 
autors, entenc que lesactuacions que es duguin a terme en sòl no urbanitzable, encara que 
estiguin a l'article 2014 (actuacions subjectes a declaració responsable) estan subjectes a 
llicència d'obra, per aplicació de l'article 201; ja que aquest és un precepte més específic i un 
règim excepcional per a la construcció en sòl no urbanitzable. 

A la vista de tot això, s'eleva a la junta de govern la següent PROPOSTA D'ACORD: 

PRIMER.- denegar la llicència per a les actuació que se sol·licita, consistent en tanca perimetral de la 
parcel·la 101 del polígon 6, amb referència cadastral 46010A006001010000EA, a instància de Dña. 
Paula Andrea Alegria Navarro; ja que la tanca que se sol·licita no està vinculat amb l'activitat agrària 

de l'explotació, atès que no exiquest activitat agrària o està en estat de semiabandonament, així doncs, 
les actuacions previstes no resulten adequades ni precises d'acord amb el que preveuen els articles 
197 a) i 201 de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, que modifica la Llei 5/2014 de la Generalitatralitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana i segons el que preveu 

l'ORDRE de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
 
SEGON. - Traslladar del present acte finalitzador de la via administrativa a la interessada, amb 
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin. 

 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- denegar la llicència per a les actuació que se sol·licita, consistent en tanca perimetral de la 

parcel·la 101 del polígon 6, amb referència cadastral 46010A006001010000EA, a instància de Dña. 
Paula Andrea Alegria Navarro; ja que la tanca que se sol·licita no està vinculat amb l'activitat agrària 
de la explotació, atès que no hi ha activitat agrària o està en estat de semiabandonament, així doncs, 

les actuacions previstes no resulten adequades ni precises d'acord amb el que preveuen els articles 
197 a) i 201 de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, que modifica la Llei 5/2014 de la Generalitat, d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana i segons el que preveu l'ORDRE de 17 
d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
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SEGON. - Traslladar del presente acte finalitzador de la via administrativa a la interessada, amb 
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin. 
 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient n.º 3/18 d'Ordre d'Execució, incoat a instància 
del confrontant a la parcel·la 742 del polígon 10 i de l'informe emès per la secretària-
interventora en data 28 de març de 2019, que diu així: 

 
En relació amb l'expedient d'Ordre d'Execució 3/18, iniciat a instància de Donya Mª Carmen Sanz Ferrer, amb 
base en els següents 
 

ANTECEDENTS 
 
Primer. - Amb data 10 d'abril de 2018, Donya Mª Carmen Sanz Ferrer presento per registre d'entrada núm 626 
/ 18- en aquest ajuntament denúncia per la situació d'uns pins a la parcel·la confrontant. 
 
Segon. - Després investigacions, la parcel·la en qüestió es tracta de la 742 del polígon 10, titularitat d'hereus 
de Don Antonio Sospedra Lleti. 
 
Tercer. - El dia 15 de maig de 2018, a través d'providència d'alcaldia es va acordar la instrucció de l'expedient, 
sol·licitant-informe dels serveis tècnics municipals. 
 
Quart.- En data 2 d'agost de 2018, per part de la Enginyer Tècnic Agrícola es va signara informe tècnic, on fa 
constar que "Són pins de grans dimensions, sans i vigorosos. En principi i sense causes extremes no s'aprecia 
risc de caiguda ". Així doncs, es fa referència a l'article 17.2 de l'Ordenança Municipal sobre el Medi Rural, que 
desembrei: "Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre la finca o camí confrontant, l'amo d'aquests té 
dret a reclamar que es tallen en la mesura que s'estenguin sobre la seva propietat". 
 
Cinquè. - Davant d'aquest informe, mitjançant provisió d'alcaldia s'ordena emetre informe per la secretària-
interventora sobre la possibilitat d'actuació municipal i procediment a seguir. Sent signat en data 6 d'agost de 
2018. 
 
Sisè. - Mitjançant Decret 166/2018 es va iniciar expedient d'Ordre d'Execució contra els propietarios de la 
parcel·la 742 del polígon 10, donant un termini per a la interposició d'al·legacions o presentació de prova de 
10 dies hàbils des de la recepció de la notificació, que es va dur a terme el dia 7 de setembre del 2018. 
Transcorregut el termini assenyalat, no s'ha presentat prova o al·legació alguna. 
 
Setè. - Per part de la Enginyer Tècnic Agrícola municipal es redacta informe, en data 13 de desembre de 2018, 
en relació al termini d'execució i pressupost dels treballs, que en extracte diu així: 
 
"INFORMA: Que, vista la instància presentada per MARI CARMEN SANZ FERRER propietària de la Parcel·la 
742 del Polígon 10, perquè l'ajuntament requereixi al confrontant (Parcel·la 743 del Polígon 10) el tall dels pins 
que estan causant-li molèsties. 
Segons s'observa sobre el terreny els pins que envaeixen amb les seves copes la propietat del veí, són pins de 
grans dimensions, sans i vigorosos. En principi i sense causes extremes no s'aprecia risc de caiguda. 
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S'informa que, segons s'estableix en la Ordenança Municipal sobre el Medi Rural en el seu Art 17.2 "Si les 
branques d'alguns arbres s'estenen sobre la finca o camí confrontant, L'amo d'aquests té dret a reclamar que 
es tallen en tant s'estenguin sobre la seva propietat ... ", per tant, l'amo de la Parcel·la 743 del Polígon 10, 
s'haurà de tallar al ras les branques que envaeixen a la parcel·la 742, garantint l'estabilitat de l'arbre. 
Tenint en compte la ubicació dels pins per procedir a la poda és necessari l'accés a les dues parcel·les. 
El termini d'execució estimat de dos mesos. 
 
Pressupost de poda: 

Treballs de poda en alçada de cinc pins que envaeixen parcialment la 
parcel·la confrontant 

1.100,00 € 
 

Treballs de retirada manual de les restes vegetals resultat de la poda 
dels pins 250,00 € 

Contenidor de màxima capacitat per a la retirada de les restes 
vegetals i el seu posterior tractament                                     230,00 € 

TOTAL BASE IMPOSABLE 1.580,00 € 

IVA (21%) 331,80 € 

TOTAL PRESSUPOST 1.911,80 €" 
 
 
Vuitè. -El 31 de gener de 2019, la Sra. Julia Sospedra Fajarda, com a hereva d'Antonio Sospedra Lleti, rep 
notificació per a la realització de treballs consistents en poda de branques. 
 
novè. - Amb data 22 de febrer de 2019, un familiar de Carmen Sanz Ferrer, envia a l'ajuntament fotos de pi 
que ha caigut dins de la parcel·la 742 del polígon 10. 
 
Desè. - El 20 de mmarç del 2019, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament núm 591; D. Diumenge 
Fernández Comos, sol·licita que s'ampliï el termini de l'execució dels treballs. 
 
A la vista de tot això, tenint en compte que, durant el termini concedit per a la realitzaciózació dels treballs l'1 
de febrer al 31 de març de 2019, en data 22 de febrer de 2019 s'ha produït la caiguda de un pi a la parcel·la 
confrontant, i que no es justifica la sol·licitud de pròrroga per a la realització dels mateixos. I a la vista de lo 
preceptua l'art. 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix el següent: 
 
«1. L'Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d'ofici oa petició deinteressats, una ampliació 
dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això 
no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació s'ha de notificar als interessats. 

2. La ampliació dels terminis pel temps màxim permès s'aplica en tot cas als procediments tramitats per les 
missions diplomàtiques i oficines consulars, així com a aquells que, substanciant a l'interior i exigeixen fer algun 
tràmit a l'estranger o en què intervinguen interessats residents fora d'Espanya. 

3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació s'han de produir, en tot cas, abans del 
venciment del termini de què es tracti. en capcas podrà ser objecte d'ampliació un termini ja vençut. Els acords 
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sobre ampliació de terminis o sobre la denegació no són susceptibles de recurs, Sense perjudici del procedent 
contra la resolució que posi fi al procediment. 

 
Pel que es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent: 

 
1) Desestimar la sol·licitud presentada per ampliació de termini per a la realització dels treballs i 

continuar amb el procediment. 
 
2) Traslladar el present als interessats als efectes oportuns. 
 
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 
1) Desestimar la sol·licitud presentada per ampliació de termini per a la realització dels treballs i 

continuar amb el procediment. 
 
2) Traslladar el present als interessats a els efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per la SOCIETAT PRO. D'ANIMALS I PLANTES ARC 
DE SANT MARTI, n.º d'entrada 772 de data 16 d'abril de 2019; s'acorda estudiar l'assumpte. 

 
• Seguidament s'informa de l'escrit remès per EGEVASA, SA, n.º d'entrada 771 de data 16 d'abril 

de 2018 en el que ens comunica que en la tarifa d'inversions aprovada per l'Ajuntament Ple 
en sessió de data 18 de maig de 2001, prorrogada en sessió data de 30 de maig de 2006 i que 
actualment continua vigent. 

  
Que en sessió extraordinària celebrada pel ple de l'Ajuntament el dia 23 d'abril de 2018 va aprovar 
incloure en aquesta tarifa la quantitat abonada a Aigües de Sagunt per la compra d'aigua de gener a 
octubre de 2017 per un import de 15.527,17 €. 
 
Que la tarifa d'inversions té una inversió acumulada fins al 2018.12.31 de 199.946,12 €, estant a 
aquesta data totalment recuperada i quedant un romanent per a futures inversions d'49.223,11 €. 
 
sol·licita: 
Que una vegada realitzades les comprovacions que estimin oportunes, donin per admesa la present 
liquidació d'aquesta tarifa a 2018.12.31. 
 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

 
1) Admetre com a liquidació a 31 de desembre de 2018, de la tarifa d'inversions aprovada per l'ajuntament en 

sessió de data 18 de maig de 2006, la quantitat de 49.223,11 €. 
 

2) Estudiar la possibilitat de destinar aquesta quantitat a pagar el Consorci d'Aigües de Sagunt. 
 

• Seguidament s'informa del contingut de l'escrit tramès per la Direcció General d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge, referents a les modificacions realitzades per la llei 1/2019 
de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de la Generalitat de Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge (LOTUP); en què se'ns informa entre d'altres, de la creació de l'Agència 
Valenciana de Protecció del Territori, d'acord amb el que preveu la Disposició 13a i la 14a de 
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l'esmentada llei; informada la junta de govern del contingut de l'escrit; s'acorda per 
unanimitat: 

Manifestar la intenció d'aquest Ajuntament de adherir-se al Conveni marc que aprovi la Conselleria 
per atribuir les competències en matèria de disciplina urbanística sobre sòl no urbanitzable (SNU) a 
l'agència; ja que no disposem de personal ni recursos per poder exercir amb eficàcia l'esmentada 
competència. 
 

• Seguidament s'informa del contingut de l'anunci de la Diputació Provincial de València sobre 
concessió d'ajudes en espècie a ajuntaments de municipis i entitats locals menors de la 
província de València, destinats a la realització del programa La renda de la Salut en l'exercici 
2019. 

 
Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat, no sol·licitar l'ajuda. 
 

• Seguidament s'informa a la junta de govern de tot això en l'expedient incoat per a la compra 
d'eines i maquinària forestal i de la proposta de l'alcaldessa que diu així: 

 
"En relació amb la concessió de subvencions per a la gestió forestal sostenible de l'any 2018 de la Diputació 
de València tal com coneix la junta; en concret la destinada a la compra de maquinària i eina, considero que 
és necessari disposar de l'esmentat material el més aviat possible per a escometre uns treballs pels empleats 
de l'EMCORP I EMCORD, per el que crec convenient la seva adquisició, ia la vista de l'anterior i en virtut de la 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa l'article 118 de la LCSP i 73 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, sobre l'òrgan competent per contractar en raó de la 
quantia. 

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els contractes de 
subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament financer, o 
l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada superior a un 
any ni ser objecte de pròrroga. " 
 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels contractes basats 
en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició a què es refereix 
l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva formalització. " 
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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 Facultades 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'òrgansens 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 ixigirá 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 de esta 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 individualment o 
conjuntamentsuperin 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'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 procedimennt 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 prestación 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 n'hi haurà prou 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 concursossos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 



20 
 

 
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 aprovatsdues 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 fa antecedeix es formula la següent PROPOSTA: 

 
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la conveniència d'adquirir amb rapidesa la maquinària 
i eines del programa de gestió forestal de 2018, per poder emprendre els treballs pels treballadors de 
l'EMCORP I EMCORD. 
 
Segon. -D'acord amb la Instrucció 1/2019 de 28 de febrer de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i 
Supervisió de la Contractació, s'han sol·licitat els següents pressupostos, TALLERS JUAN SANCHEZ SL; TALLERS 
LOPEZ BOSH SL; ANGEL PALOMAR Sanmillán motociclos SERRANO SLU que s'acompanyen per al seu estudi. 
 
Es procedeix a l'estudi dels pressupostos i es considera més convenient per la seva relació preu qualitat, l'opció 
presentada per TALLERS JUANSANCHEZ SL; per la qual cosa s'acorda per unanimitat: 
 
1) Contractar amb TALLERS JUAN SANCHEZ SL amb CIF B46429122, el subministrament de material consistent 
en: motoserra, podadora, 2 desbrossadores, bufador i tisora d'alçada, d'acord amb les 
característiquesespecificades en el pressupost OF19 / 155. Pel preu de TRES MIL CINQUANTA-SET EUROS 
(3.057 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS (641,97 €), 
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. 
2) Segons informe emès en aquesta data 17 d'abril de 2019, per la secretària - interventora, ha crèdit suficient 
en l'aplicació pressupostària 170.623 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA I EINES del pressupost. 
3) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 

• Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa sobre contracte menor d'obra que diu així: 
 
Com a conseqüència del deteriorament sofert en alguns camins i espais públics, així com necessitat de reparar 
la paret dels jubilats que es va picar amb motiu d'avaria d'aigua soferta i col·locació urgent de senyals per a la 
seguretat dels veïns, cal emprendre aquestes obres de manteniment en espais i immobles públics , per 
millorar les condicions de seguretat, salubritat i ornament, per la qual cosa a la vista de les necessitats 
detectades i 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 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: 
L'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la realització 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. CODIS CPV: 45233293-
9 Instal·lació mobiliari urbà; 45.233.294-6 Senyalització viària; 45.262.370-5 Treballs de col·locació 
recobriment formigó. 
 
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 ocol·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o disposició estatutària, 
tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats en aquesta 
matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la delegació o 
desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o per a l'atorgament de 
poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de 
contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense 
perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en 
l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informel'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 xifraque 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: 
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«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques es adjudicarán 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 cass 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 directamente 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 de 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 n'hi ha prourà 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 projrojectes 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 outorizados, 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 fa antecedi es formula la següent PROPOSTA: 

 
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de contractar l'obra "TREBALLS DE 
MANTENIMENT EN ESPAIS PÚBLICS I DE PROPIS MUNICIPALS II FASE" per al condicionament i millora dels 
mateixos. 
 
Segon. - Donada les característiques dels treballs a realitzar i urgència en escometre'ls, considero que no cal 
la consulta a tres empreses i proposo contractar amb la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, SL, amb CIF 
B96307897, la realització dels següents treballs: 

- Col·locació dels expositors per enganxar els cartells de les eleccions. 
- Bacheo amb asfalt en fred dels següents camins: La Muntanyeta, Dels Terrers al Garbí, Comediana, 

Baixsèquia, Panses, Cementeri. 
- Reparar paret de l'edifici Jubilats. 
- Col·locació de senyals a Camí Aljub i Bellavista. 
- Cargolar bancs. 
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Per una quantia que ascendeix a la quantitat aproximada de TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS 
(3.580,00 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS 
AMB VUITANTA CÈNTIMS (751,80 €). 

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 17 d'abril de 2019 , per la secretària - interventora, hi ha consignació en les aplicacions 
pressupostàries 171 21000, 454 21000, 337 21200, i 920 22705. 

 
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 ESPAIS PÚBLICS I DE 
PROPIS MUNICIPALS II FASE" per al condicionament i millora dels mateixos. 
 
Segon. - Contractar amb la mercantil JYJ ALBALAT CO-PROMAB, SL, amb CIF B96307897, la realització dels 
següents treballs: 
 

- Col·locació dels expositors per enganxar els cartells de les eleccions. 
- bacheo amb asfalt en fred dels següents camins: La Muntanyeta, Dels Terrers al Garbí, Comediana, 

Baixsèquia, Panses, Cementeri. 
- Reparar paret de l'edifici Jubilats. 
- Col·locació de senyals a Camí Aljub i Bellavista. 
- Cargolar bancs. 

 
Per una quantia que ascendeix a la quantitat aproximada de TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS 
(3.580,00 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS 
AMB VUITANTA CÈNTIMS (751,80 €). 

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 17 d'abril de 2019, per la secretària - interventora, hi ha 
consignació en les aplicacions pressupostàries 171 21000, 454 21000, 337 21200, i 920 22705. 
 
Quart. - Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 

• Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa sobre contracte menor de serveis 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 l' suficient antelació per garantir la disponibilitat dels 
serveis. 
Entre els esdeveniments destacats es troba l'actuació dels Dimonis, "La Diabòlica de Morvedre". 
Pel que, 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 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 actividad 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 òrgansens 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'òrgansens 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 corresponentnent, 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 pel que fa 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 de 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 
procedimiento. 
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 designe 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 si 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 necesidad 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'actuació dels dimonis, 
concretament de la Diabòlica de Morvedre per a 16 de agost de 2019 i el taller de foc per el 18 d'agost de el 
2019. 
 
Segon.- Atès que es tracta d'una activitat / actuació que de forma tradicional des de fa més de 6 anys es ve 
contractant amb aquesta associació, havent-se desenvolupat sempre amb plena satisfacció per al públic 
assistent, no considero necessari demanar tres pressupostos i proposo contractar amb l'associació la diabòlica 
de Morvedre, amb CIF G97915250 i domicili a P / Cronista Chabret 24 Sagunt, una actuació de CORREFOC, per 
al 16 d'agost i TALLER DE FOC per el 18 d'agost de 2019, per un import de DOS MIL DOS-CENTS EUROS (2.200 
€). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte per evitar 
l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té subscrits més contractes 
menors que individual o conjuntament superin l'import establert en l'article 118. 
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Tercer. - D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de govern local i segons informe 
emès en aquesta data 17 d'abril de 2019 , per la secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de 
vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 334 22609 del present pressupost. 
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 
Primer. - manifiestar la necessitat de contractar l'actuació dels dimonis, concretament de la Diabòlica de 
Morvedre per a 16 de agost de 2019 i el taller de foc per el 18 d'agost de el 2019. 
 
Segon.- Contractar amb l'associació la diabòlica de Morvedre, amb CIF G97915250 i domicili a P / Cronista 
Chabret 24 Sagunt, una actuació de CORREFOC, per al 16 d'agost i TALLER DE FOC per el 18 d'agost de 2019, 
per un import de DOS MIL DOS-CENTS EUROS (2.200 €). 
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 17 d'abril de 2019, per la secretària - interventora, ha crèdit 
suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 334 22609 del present pressupost. 
 
Quart. - Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 

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

S'informa a la junta de govern de tot això en l'expedient incoat per a la compra de les plaques dels camins de 
bellavista i de la proposta de l'alcaldessa que diu així: 
Havent-se adoptat pel ple d'aquest ajuntament en sessió celebrada el 31 de gener de 2019 el següent acord: 
Seguidament informa la Sra. Alcaldessa de la sol·licitud formulada pels veïns de Bellavista perquè es 
identifiquin els camins que donen accés als seus habitatges, per tal de facilitar la seva localització quan siguin 
necessaris els serveis d'emergències, correus o altres necessaris; 
Proposa la Sra. Alcaldessa, per a la zona de Bellavista, assignar, segons plànol que acompanya les següents 
denominacions: 
 

CAMI MUNTANYA DEL POLL 
CAMI DE L'MARGALLÓ 
CAMI DE L'TIMÓ. 
CAMI DE L'ROMANÍ 
 

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
1) Aprovar la proposta plantejada per la Sra. Alcaldessa en tots els extrems transcrits anteriorment. 

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

Pel que crec convenient la seva adquisició, ia la vista de l'anterior i en virtut de la 
  

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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els contractes de 
subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament fifinancer, o 
l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles. " 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada superior a un 
any ni ser objecte de pròrroga. " 
 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels contractes basats 
en un acord marc i els contratos específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició a què es refereix 
l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la competència 
per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans de 
contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o disposició estatutaria, 
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 parella 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 en 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 delcontracte 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. 
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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 iSPECIALES de l'Annex IV, que s'adjudicaran mitjançant aquest últim 
procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els casos que preveu 
l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, i en els indicats en l'article 177 
podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que 
compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes establertes 
en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un valor estimat 
inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives a la preparació i adjudicació 
del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la urgència, es 
determini l'objecte de la prestación, 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 decontractació 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. S'unirà informe ranat 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 conveniència d'adquirir amb rapidesa les plaques i 
pals per a senyalitzar els camins de Bellavista. 
 
Segon. -D'acord amb la Instrucció 1/2019 de 28 de febrer de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i 
supervisió de laContractació, s'han sol·licitat els següents pressupostos, SERVEIS VIALS DEL VALLES SL; 
AMASUIN SUBMINISTRAMENTS, SENYALITZACIÓ I SEGURETAT; GRUP INDÚSTRIES SALUDES; SENYALITZACIONS 
I OBRES FERNÁNDEZ (SEOFER), els pressupostos s'acompanyen per al seu estudi. 
 
Primer.- Es procedeix a l'estudi dels pressupostos i es considera més convenient per la seva relació preu 
qualitat, l'opció presentada per SERVEIS VIALS DEL VALLES SL, amb NIF B62175575, pel que es contracta la 
compra de 6 plaques i pals segons pressupost aportat amb el núm 192.289, i pel preu de TRES-CENTS 
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VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS més l'IVA corresponent que ascendeix a VUITANTA-
UN EUROS AMB TRENTA I NOU CÈNTIMS (81,39 €) 
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 que estableix l'article 118. 
 
Segon. - Segons informe emès en aquesta data 17 d'abril de 2019, per la secretària - interventora, ha crèdit 
suficient en l'aplicació pressupostària 454 21000 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D' CAMINS, del 
pressupost. 

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

• Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures n.º 10 composta per 13 
factures que ascendeixen a l'import total de CATORZE MIL TRES CENTS NORANTA-SET EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS (14.397,36 €); acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament 
segons es relacionen a continuació: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca lasessió a les 21 h. del dia de l'encapçalament 
i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a secretària, done fe i se sotmet 
a la signatura de la Sra. Presidenta. 
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Vist i plau PRESIDENTA       SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
Maite Pérez Furió        Amparo Ferrandis Prats 


