
 

 

 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ 
DE 2019. 
 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, dia 26 de març de 2019 a les 18,30 h, sota la 
presidència de la Sr. Alcaldessa Sra. Maite Perez Furio, els membres de la Junta de Govern Local, 
Sra. M. Dolors Lafont Avinent, 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. 
 

 S'informa del contingut de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 5 i 
12 de febrer de 2019, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre 
d'actes. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a la realització de les 
actuacions incloses en el Programa de la Diputació Provincial de València "PROGRAMA 
gestió forestal sostenible 2018" I del contingut de les Memòries valorades realitzada per 
la tècnica Elvira Domínguez Garcia. 

Informada la junta del contingut de les Memòries valorades, s'acorda per unanimitat. 

1) Aprovar les memòries valorades per a la realització dels següents treballs: 

 Redacció del projecte d'execució de les actuacions prevista en el Pla Local de Prevenció 
d'Incendis Forestals TERME MUNICIPAL D'ALBALAT DELS TARONGERS, la quantia 
ascendeix a la quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-
SIS CÈNTIMS (4.214,27 €), més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de VUIT-
CENTS VUITANTA-CINC EUROS (885 €) .Subvención inclosa en la línia Gestió Forestal A1 
(Treballs). 

 Compra d'eines i maquinària Forestal per import IVA inclòs de TRES MIL SIS-CENTS 
NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (3.698,76 €). Subvenció inclosa en 
la línia de Gestió Forestal A2 (Inversió). 

 Treballs de Reparació, Millora i Repàs de via Forestal a la "Senda del Pinet", al terme 
municipal d'Albalat dels Tarongers, per import de QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-
SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS més l'IVA corresponent que ascendeix a la 
quantitat de MIL VINT EUROS AMB VINT-I-CÈNTIMS (1.024,21 €). Subvenció inclosa en 
la línia de Gestió Forestal B1 (Treballs). 

 Treballs d'obertura de faixes perimetrals a "Zona Carretera Segart, ACABO D'ALBALAT 
DELS TARONGERS", per import de VUIT MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS, AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS (8.718,46 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la 
quantitat de MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (1.830,88 
€); Subvenció inclosa en la línia de Gestió Forestal B1 (Treballs). 

 

 

 



2) Incoar expedient per a la licitació de les mateixes. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte de 
subministrament que diu així: "Amb motiu de la celebració de les eleccions generals, 
autonòmiques, locals i al Parlament Europeu, crec convenient la compra d'uns 
expositors per a la propaganda electoral, de manera que aquests espais públics gratuïts, 
ens permetin netejar amb agilitat els cartells que no es retirin per habilitar els espais 
públics de les properes, 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. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general 

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

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

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 



subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti que cal l'adquisició de cinc expositors, dos 
per a la població un per a la Urbanització a els Tarongers, un altre per al Cami de Segart i un altre 
per a Pla de Pavia, destinats a la col·locació de la propaganda electoral, ja que no es disposa de 
cap espai per a aquesta finalitat. 
 



Segon. - Contractar amb JUAN MANUEL ASENSI FERRANDIS amb DNI 19.096.695W, el 
subministrament de 5 expositors, mòduls d'aproximadament de 210 X 150 X 16 en aglomerat i 
amb potes. Pel preu de QUATRE-CENTS QUINZE EUROS (415 €) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a la quantitat de VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (87,15 €). 
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 15 de febrer de 2019 , per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22111 del pressupost. 
  
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

Primer. -Manifestar que cal l'adquisició de cinc expositors, dos per a la població un per a la 
Urbanització a els Tarongers, un altre per al Cami de Segart i un altre per a Pla de Pavia, destinats 
a la col·locació de la propaganda electoral, ja que no es disposa de cap espai per a aquesta 
finalitat. 
 
Segon. -Contractar amb JUAN MANUEL ASENSI FERRANDIS amb DNI 19.096.695W, el 
subministrament de 5 expositors, mòduls d'aproximadament de 210 X 150 X 16 en aglomerat i 
amb potes. Pel preu de QUATRE-CENTS QUINZE EUROS (415 €) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a la quantitat de VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (87,15 €). 
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 15 de febrer de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22111 del pressupost.  
 
Quart. -Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte de servei 
de publicitat, que diu així: "Amb motiu de la celebració del dia De la Dóna 2019.03.08 
i donar a conèixer per promoure la participació, les activitats programades , cal fer la 
publicitat i difusió que l'esdeveniment mereix, per la qual cosa cal la contractació del 
servei de publicitat, pel que de conformitat amb el que disposa la següent 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

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



 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari.  
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament 
o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i 
subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la despesa i la 
incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les 
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es justifiqués que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que 
es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els casos 
que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, i en els 
indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 



4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives a 
la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 
 
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA: 

 
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de contractar la prestació 
del servei de publicitat per a la difusió de les activitats programades amb motiu de la celebració 
de dia 2019.03.08, "Dia de la Dona". 
 
Segon. - Contractar amb MITJANS IMPRESOS I DIGITALS D'AQUÍ SL amb CIF B98291750 i domicili 
en Avda Fausto Caruana, 37-3ºpiso, Port de Sagunt. La prestació del servei de publicitat de les 
activitats programades per a la celebració del "DIA DE LA DONA", pel preu de CENT CINQUANTA 
EUROS (150 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (31,50 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer. - D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 15 de març de 2019 , per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 432 
22602 del present pressupost. 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

Primer. - Manifestar la necessitat de contractar la prestació del servei de publicitat per a la 
difusió de les activitats programades amb motiu de la celebració de dia 2019.03.08, "Dia de la 
Dona".  
Segon. -Contractar amb MITJANS IMPRESOS I DIGITALS D'AQUÍ SL amb CIF B98291750 i domicili 
en Avda Fausto Caruana, 37-3ºpiso, Port de Sagunt. La prestació del servei de publicitat de les 
activitats programades per a la celebració del "DIA DE LA DONA", pel preu de CENT CINQUANTA 
EUROS (150 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (31,50 €). 



Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
Tercer. - Segons informe emès en aquesta data 15 de març de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 432 
22602 del present pressupost.  
Quart. -Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa que tal i com s'ha comentat 
en anteriors reunions s'estan recollint pressupostos per a dividir la Sala d'Usos 
Múltiples el dia de les eleccions, s'informa del contingut dels mateixos però encara li 
falta un; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat encarregar a la 
Sra. Alcaldessa la gestió i execució del contracte menor per a l'adquisició de les cortines 
divisòries de la Sala d'Usos Múltiples per celebrar les Eleccions. 
 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per Aigües de Sagunt referència 
AS2018, sol·liciten que amb motiu d'una auditoria manifestem la nostra conformitat o 
no, a l'extracte que adjunten de 31 de desembre de 2018 que correspon a la factura 
O2017GCF000016, concepte, Cost compra aigua per import de 99.497,68 €; després 
deliberació s'acorda per unanimitat, expressar la disconformitat amb la mateixa i 
donar trasllat del present a Aigües de Sagunt. 
 

 Seguidament s'informa de la notificació presentada a data 6 de març de 2019 Nº 
d'entrada 465, per Aigües de Sagunt SA. En què reclama el deute pendent de 99.497,68 
€; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat reiterar la sol·licitud 
formulada al febrer de 2018; en tant que queda pendent d'aportar la còpia 
compulsada de l'informe jurídic emès pel secretari accidental o òrgan jurídic 
corresponent, sobre la legalitat de les actuacions que estan permetent que les factures 
del consorci siguin abonades per Aigües de Sagunt i que aquestes siguin re -facturadas 
als municipis consorciats. 

Traslladar el present a Aigües de Sagunt, als efectes oportuns. 

 Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada pel Club Esportiu Podium, 
organitzador de l'esdeveniment esportiu "Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, a celebrar els dies 31 de maig i 1 de juny de 2019, sol·licitant permís per al 
seu pas per aquest terme municipal i col·laboració del policia i otros.Tras deliberació 
s'acorda per unanimitat: 

1) Autoritzar el recorregut al seu pas per aquest terme municipal. 

2) Manifestar que no disposem de mitjans personals que pugui col·laborar en el  

 esdeveniment. 

3) Traslladar el present acte als interessats. 
 

 Seguidament es reitera que es pronunciï la junta de govern local, sobre la reclamació 
presentada per la Sra. MARIA ÀNGELS REDON BLASCO pel tall del servei de 
subministrament d'aigua el 13 / XI / 2018; manifesta la Sra. Alcaldessa que el tall del 
subministrament d'aigua potable només s'ha produït en l'exercici, per circumstàncies 
molt puntuals i plenament justificades; i pel que fa al dia 13 de novembre de 2018, va 



ser amb motiu de la neteja del Dipòsit que emmagatzema l'aigua per al seu 
subministrament i que era obligatori netejar-lo, es van fer bàndols i es va penjar l'avís 
a la pàgina web de l'Ajuntament i el tall va ser l'estrictament indispensable per a la 
neteja del dipòsit del 8 a les 13 h del dia 13 de novembre de 2018. Informada la junta 
s'acorda donar trasllat del present acte a la interessada i òrgan autonòmic competent, 
per al seu coneixement. 
 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per l'empleada d'aquest 
Ajuntament, Mª DOLORS GINÉS CAMPS en data 21 de febrer de 2019, nº d'entrada 
348, en el qual després d'exposar el temps que està contractada per l'Ajuntament 
d'Albalat dels Tarongers, sol·licita se li reconegui la seva condició d'empleada / 
treballador indefinida no fixa en els efectes jurídics i laborals que això comporta. A 
continuació per la Secretària-interventora s'informa del contingut de l'escrit remès al 
respecte pel servei d'Assessorament i Assistència a Municipis al febrer de 2019, que 
diu així: 

"En els apartats segon i tercer de la disposició addicional quaranta-tresena de la Llei 6/2018, de 
3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 que versa sobre l'exigència de 
responsabilitats a les administracions públiques i entitats dependents de les mateixes per la 
utilització de la contractació laboral s'estableix que: Els òrgans competents en matèria de 
personal en cadascuna de les Administracions Publiques i en les entitats que conformen el seu 
Sector Publico Instrumental seran responsable del compliment de la normativa esmentada, i en 
especial vetllaran per evitar qualsevol tipus d'irregularitat en la contractació laboral temporal 
que pugui donar lloc a la conversió d'un contracte temporal en indefinit no fix. Així mateix, 

Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Desestimar la sol·licitud formulada per SRA. MARIA DOLORS GINÉS CAMPOS, perquè se li 
reconegui com a treballadora indefinida no fixa d'aquest ajuntament, ja que vulnera el que 
disposen els apartats segon i tercer de la disposició addicional quaranta-tresena de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. 

 

 

 

 

 

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

 Seguidament s'informa de les actuacions realitzades per a la revisió dels Guals de la localitat, 
observant que a la C / Garbí, la senyalització de reserva de via pública és superior al pagament 
de la taxa que s'està abonant pels beneficiaris, de manera que després de deliberació de 
l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Dirigir un escrit als següents contribuents: 

 

99 FERNANDO VALERIANO 
PRADES 

C / GARBÍ, 6 ALTA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
ZIG-ZAG AMPLE DE CARRER 



102 RAUL Gamón DE LA 
BANDERA 

C / GARBÍ, 8 ALTA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
ZIG-ZAG AMPLE DE CARRER 

111 CARLOS HUGUET Oron C / GARBÍ, 10 ALTA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
ZIG-ZAG AMPLE DE CARRER 

127  ANA Mª GARCIA CARRION C / GARBÍ, 12 ALTA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
VORADA 

126 PROMOCIONS POL Brasal C / GARBÍ, ALTA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
I FRONTAL AMPLE DE CARRER 

131 Domitila A. LOPEZ 
Montelongo 

C / GARBÍ, 13 ALTA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
VORADA, SENSE PLACA 

128 VICENTE MOR GIL C / GARBI, 4 ALTA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I FRONTAL  
AMPLE DE CARRER 

 
 

Informant-los que, havent-se detectat aquesta anomalia, hauran de regularitzar la seva situació 
sol·licitant un gual de les dimensions que actualment estan ocupant, en cas contrari es procedirà 
a pintar de gris el front de la porta d'accés i donar un termini de 10 dies perquè al·leguin tot el 
que considerin oportuns. 

2) Traslladar el present acte als interessats  

 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 7, composta per 
17 factures que ascendeixen a la quantitat de SET MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-
SET CÈNTIMS (7.620,77) s'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament tal i 
com es relaciona a continuació. 

 



 Seguidament s'informa de la relació de pagaments número 8, composta per 2 factures que 
ascendeix a la quantitat de NOU-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (917,88).

 

Informa la Sra. Alcaldessa que amb motiu de la celebració d'actes a la ludoteca que ha estat 
necessàries la realització d'hores extres per les netejadores, de manera que després de la 
deliberació de l'assumpte s'acorda l'abonament de: 

BÀRBARA ALBIOL Macian ............... 50 € 

ENCARNACIÓN MARTÍ MOLINA ....... 30 € 

I sense més assumptes que tractar s'aixeca la sessió a les 19, 45 hores del dia de l'encapçalament 
i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a secretària done 
fe, i se sotmet a la signatura de la Presidenta. 

En Albalat dels Tarongers a 28 de Març de el 2019. 

LA PRESIDENTA LA SECRETÀRIA INTERVENTORA 

 

 

Maite Perez Furio Amparo Ferrandis Prats 


