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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 5 DE FEBRER 
DE 2019. 

Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, dia 5 de febrer de 2019 a les 18,45 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 i D. Miguel Bonet Sancho que 
s'incorpora a les 19,15 h, 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 27 
de desembre de 2018 i 8 de gener de 2019; s'acorda per unanimitat la seva aprovació i 
transcripció al llibre d'actes. 

 Seguidament s'informa de l'expedient incoat per a l'aprovació de la Modificació de 
Crèdits Nº 2/19 per incorporació de romanents de crèdit, que diu així: 

Memòria d'Alcaldia 
1. º Modalitat 

L'expedient de modificació de crèdits nº 2/2019 del vigent Pressupost municipal adopta la 
modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, d'acord amb el següent detall: 

Altes en aplicacions de despeses 

160.619 RENOVACIÓ SANEJAMENT C / LLARG 42.997,34 € 

1532 619 PAVIMENTACIÓ C / LLARG I VORERES RONDA NORD 46.485,61 € 

TOTAL DESPESES 89.482,95.  

Altes en concepte d'Ingressos 

76101 DIPUTACIÓ PPOS 2017 26.844,89 € 

8701001 FINANÇAMENT AFECTAT INCORPORACIÓ ROMANENTS 62.638,06 €  

TOTAL INGRESSOS 89.482,95 € 

2. º justificació 

En el pressupost inicial de 2018 existia previsió pressupostària per a la realització de l'obra 
PPOS 2017, havent-se modificat en tres ocasions el contingut de la mateixa; a la junta de 
govern local de data 8 de novembre de 2018 van adoptar els següents acords: 

S'informa de la proposta alcaldia per expedient de modificació de crèdits nº 13/18, per 
TRANSFERÈNCIA MATEIXA ÀREA DE DESPESA, que diu així: 
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Vist el que antecedeix en l'expedient de modificació de crèdits nº 13/18, sobre transferència de 
crèdit entre partides pertanyents a la mateixa àrea de despesa, per a afrontar determinades 
obligacions entre diferents aplicacions pressupostàries de l'estat de despeses, de la mateixa àrea 
de despesa, sent que l'aplicació que es minora té crèdit suficient i és possible la seva minoració 
sense detriment del servei, i la transferència proposta no s'hagi sotmesa a cap de les limitacions 
assenyalades en l'article 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 41 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 10 de les d'Execució del Pressupost de 2017. 

Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i sobre la transferència de crèdit proposta, amb l'informe de conformitat, així 
com tenint en compte la necessitat d'emprendre la modificació de crèdit per poder licitar l'obra 
inclosa en el PPOS 2017 denominada "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ C / LLARG 
I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD"; per la present i en ús de les atribucions que em 
confereix la legislació vigent, proposo: 

PRIMER.- Fer les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que s'indiquen: 

DE PARTIDA IMPORT QUE minora A PARTIDA IMPORT QUE 
S'INCREMENTA 

160 619 IFS 2017 i PPOS 
2017 

46.485,61 € 1532 619 PAVIMENTACIÓ 
PPOS 2017 

46.485,61 € 

 

SEGON. El present acte és d'execució immediata, adoptat l'acord per la junta de govern local  

Vist el que antecedeix en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat: 

1) Realitzar les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que s'indiquen: 

DE PARTIDA IMPORT QUE minora A PARTIDA IMPORT QUE 
S'INCREMENTA 

160 619 IFS 2017 i PPOS 
2017 

 46.485,61 € 1532 619 PAVIMENTACIÓ 
PPOS 2017 

 46.485,61 € 

 

2) El present acte és d'execució immediata. 

 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient per a l'aprovació del projecte tècnic de l'obra 
"SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA 
NORD", i en concret del contingut del Decret 236/18, que diu així:  

En relació amb l'expedient que es tramita per a l'execució de l'obra inclosa en el PPOS 2017, nº 
obra 857 denominada "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I 
FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD". 
 
RESULTANTque, per acord de la junta de govern local de data 13 de novembre de 2017, se 
sol·licita el canvi de l'obra Nº 39 "FINALITZACIÓ RONDA PERIMETRAL QUE UNEIX AVDA DRA. 
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ISABEL Cristòfol amb CTRA DE PETRES I ADEQUACIÓ PLAÇA DE BAIX, per l'obra "SUBSTITUCIÓ 
CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD I 
ADEQUACIÓ PLAÇA DE BAIX", alhora que se sol·licita pròrroga per a la presentació del projecte 
tècnic fins a 28 de febrer de 2018. 
 
CONSIDERANT que, per Decret 11174 de data 2017.12.13 el Vicepresident 3r, Diputació Delegat 
de l'Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de València, s'accepta el canvi de l'obra 
sol·licitada per aquest Ajuntament, denominada "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I 
PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD I ADEQUACIÓ PLAÇA dE 
BAIX "assignant-li el nº d'obra 808. 
 
RESULTANT que, per Decret de l'alcaldessa núm 42/18, manifesta que havent-se redactat el 
projecte tècnic per l'arquitecte D. Jose Mª Pérez Avançat, resulta que el pressupost aprovat en 
el PPOS / 2017 és insuficient per a escometre la totalitat de l'obres previstes en l'enunciat, per 
la qual cosa cal modificar l'obra; canvi que es sol·licita a la Diputació de València el 27 de febrer 
de 2018, al mateix temps s'acompanya del projecte tècnic ja modificat. 
 
CONSIDERANT que, per Decret 02108 de data 8 de març de 2018 el Diputat Delegat de l'àrea de 
Cooperació Municipal Resol, Anul·lar l'obra: "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM 
I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD I ADEQUACIÓ PLAÇA DE 
BAIX (PPOS 2017/808). 
I Incloure com a Obra a Realitzar "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG 
I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD (PPOS 2017/857). 
 
RESULTANTque, el projecte i documentació que l'acompanyava es va presentar telemàticament 
en l'obra PPOS 2017/808, en data 27 de febrer de 2018; i l'última resolució per canvi d'obra era 
de 12 de març de 2018, PPOS 2017/857; pel que el projecte es va adjuntar a l'obra anul·lada i no 
va ser informat; 
 
Va ser el 28 d'agost del 2018, quan en revisar l'expedient del PPOS / 2017, es va detectar l'error; 
pel que posats en contacte amb el Servei de la Diputació de València, es habilitar plataforma i 
es va pujar de nou el projecte aprovat per decret de l'alcaldia núm 42/18; acompanyat d'un 
escrit en el qual es feia menció expressa al fet que totes les referències incloses en el projecte 
que feien referència a l'obra 808 s'havien d'entendre que es corresponien a l'obra 857. 
Esmenat d'aquesta manera l'error, s'emet per la Diputació de València informe desfavorable del 
projecte, el dia 12 de setembre de 2018, amb les deficiències a esmenar. 
Esmenades les deficiències pel tècnic redactor del projecte, Sr. José Mª Pérez Avançat, per la 
present i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, 
 

 
 
 
 
 

RESOLC 
 
1) Remetre l'esmena del projecte tècnic de l'obra "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I 

PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD". 
2) Nomenar director de l'obra esmentada a D. Jose Mª Pérez Avançat. 
3) Basant-se tot això, sol·licitar una pròrroga per a l'execució de l'obra "SUBSTITUCIÓ 

CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD", 
fins al 30 de juny de el 2019.  
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4) Traslladar el present acte a la junta de govern local, ple de l'Ajuntament ia la Diputació de 
València als efectes oportuns. 

Emès informe favorable al projecte tècnic per la Diputació de València en data 24 / X / 2018. 
A la vista de tot això en l'expedient després de deliberació de l'assumpte s'acorda per 

unanimitat: 
 Ratificar totes les actuacions dutes a terme per l'alcaldia mitjançant Decrets. 
 Incoar l'expedient per a la Licitació de les obres. 

A la junta de govern de 8 de gener 2019 va adoptar acord que diu així: 

o  Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a la contractació de 
l'obra "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ 
VORERES RONDA NORD (PPOS 2017/857)". 
Vist el que antecedeix en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat: 
1) Declarar urgent la tramitació de l'expedient per a complir amb els terminis que 

estableixen les directrius del PPOS 2017. 
2) Manifestació expressa que l'acord de la junta de govern local de data 8 de novembre 

de 2018, suposa l'aprovació del projecte SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I 
PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD (PPOS 
2017/857) "i la seva modificació. 

3) Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives particulars de l'obra 
"SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ 
VORERES RONDA NORD (PPOS 2017/857)". 

4) Designar la unitat tècnica que segons Annex V estarà formada per l'arquitecte 
director de l'obra i la secretària-interventora. 

5) Autorització de la despesa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
- 160.619 "IFS 2017 I PPOS 2017". 
- 1532 61902 "PAVIMENTACIÓ PPOS 2017". 

6) Aprovar l'expedient de contractació i iniciar el procediment de licitació de l'obra 
"SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ 
VORERES RONDA NORD (PPOS 2017/857)". 

7) Encarregar a la Sra. Alcaldessa la realització dels tràmits i quants documents siguin 
necessaris per a gestionar i fer complir l'acordat.  

  
Finalitzat l'exercici 2018 com es pot observar les obres no estaven adjudicades, per la qual cosa 
no s'havia reconegut cap obligació, però Diputació de València va reconèixer drets a favor 
d'aquesta entitat com a lliurament a compte per import 62.638,06 €. 

Actualment està en fase d'adjudicació les obres cal incorporar el romanent i d'acord amb el que 
antecedeix es proposa l'aprovació de la incorporació del següent:  

1) Altes en aplicacions de despeses 

160.619 RENOVACIÓ SANEJAMENT C / LLARG 42.997,34 € 

1532 619 PAVIMENTACIÓ C / LLARG I VORERES RONDA NORD 46.485,61 € 

TOTAL DESPESES 89.482,95.  
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Altes en concepte d'Ingressos 

76101 DIPUTACIÓ PPOS 2017 26.844,89 € 

8701001 FINANÇAMENT AFECTAT INCORPORACIÓ ROMANENTS 62.638,06 €  

TOTAL INGRESSOS 89.482,95 € 

2) L'acord adoptat per la junta de govern serà d'execució immediata. 
Havent-se emès els informes corresponents, deduint del d'estabilitat pressupostària seu 
incompliment puntual, que s'ha de tenir en compte en finalitzar el 1er.trimestre de 2019. 
Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1)  Altes en aplicacions de despeses 

160.619 RENOVACIÓ SANEJAMENT C / LLARG 42.997,34 € 

1532 619PAVIMENTACION C / LLARG I VORERES RONDA NORD 46.485,61 €  

TOTAL DESPESES 89.482,95.  

Altes en concepte d'Ingressos 

76101 DIPUTACIÓ PPOS 2017 26.844,89 € 

8701001 FINANÇAMENT AFECTAT INCORPORACIÓ ROMANENTS 62.638,06 €  

TOTAL INGRESSOS 89.482,95 € 

2) El present acord serà d'execució immediata. 
3) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient que es tramita per a l'adjudicació 
de l'obra "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I 
FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD" i del contingut de l'ACTA DE BAREMACIÓ del 
dia 29 de gener de 2019 que diu així: 

ACTA DE BAREMACIÓ DE LES PLIQUES DE LES "OBRES DE SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I 
PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG; FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD". 
 
Al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, el dia 29 de gener de 2019 sent les 
19,30 hores, finalitzat l'acte públic es reuneix la Sra. Alcaldessa Maite Pérez Furió, assistida de la 
Unitat Tècnica, D. José María Pérez Avançat i Sra. Amparo Ferrandis Prats, d'acord amb el que 
preveu el plec de clàusules econòmic-particulars que regeixen l'adjudicació del contracte d'obra 
"OBRES dE SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM i PAVIMENTACIÓ dEL C / LLARG; FINALITZACIÓ VORERES 
RONDA NORD", es proposa declarar admeses a les dues empreses que han concorregut a la 
licitació: 
 

Nº LICITADOR CIF / NIF 

1 Construccions Rafael Zarzoso, SL B12221347 
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2 Imbesten Gestió Integral D'Obres i Serveis, SL B98695505 
 
Seguidament es procedeix a la baremació de les empreses d'acord amb els criteris establerts en 
l'apartat D) del plec de clàusules econòmic administratives particulars que regeixen la licitació, 
amb el següent resultat: 
 

EMPRESA LOT I 
Sanejament 

LOT 2 
pavimentacion  

1) Construccions Rafael Zarzoso, SL 
 CIF B12221347 

puntuació 

Criteri 2: Oferta Integradora 20 punts 20 punts 

Criteri 3: Termini d'execució més breu. (8 setmanes) 
3,75 punts 

(3 setmanes) 
10 ptos 

Criteri 1: * Condicionament rampa d'accés lateral 
al cementiri. 
* Substitució solera formigó C / Cementeri 

 

 
0 punts 

 Rampa 5 pts 

Formigó 25 punts 

TOTAL 23,75 punts 60 punts 

2) Imbesten Gestió Integral d'Obres i Serveis SL 
 CIF B98695505 

LOT 1 LOT 2 

Criteri 2 Oferta Integradora  20 punts 20 punts 

 Criteri 3 Termini d'execució més breu. (3 setmanes) 
10 ptos 

(4 setmanes) 
7,5 punts 

 
 
Criteri 1 * Condicionament rampa d'accés lateral 
al cementiri. 
* Substitució solera formigó C / Cementeri 

 

 
 

0 punts 

 
 

Rampa 5 pts 

Formigó 25 punts 

TOTAL 30 punts 57,5 punts 

 
Pel que havent-se procedit a la valoració de les ofertes es remet el resultat de les actuacions 
perquè per l'òrgan competent es resolgui sobre l'adjudicació a la millor oferta. 
 
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat: 

1) Declarar admesos el procediment de licitació de les obres "DE SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I 
PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD a: 

Nº LICITADOR CIF / NIF 

1 Construccions Rafael Zarzoso, SL B12221347 

2 Imbesten Gestió Integral D'Obres i Serveis, SL B98695505 
 

2) Declarar valida la licitació. 
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3) Adjudicar les obres, tenint en compte la valoració i el preu-qualitat conforme al següent: 
A-Lot Nº 1Sanejament del C / LLARG ", a la mercantil, IMBESTEN GESTIÓ INTEGRAL D'OBRES I 

SERVEIS SL AMB CIF B-98695505 i domicili a efectes de notificacions en C / Archena, 35 sota 
46014-València. Pel preu de TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS (35.534,99 €) més IVA corresponent que ascendeix a la xifrada 
quantitat de SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 
(7.462,35 €); TOTAL QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS (42.997,34 €), a realitzar d'acord amb el projecte tècnic, plec i altres que 
serveix de base a la licitació, sota la direcció de l'arquitecte D. JOSE Mª PEREZ AVANÇAT. 
En el termini de 3 setmanes comptades a partir del dia següent a la signatura de l'Acta de 
comprovació del replanteig de les obres. 
D'acord amb el que preveu el Plec de clàusules econòmic-administratives particulars que 
regeixen l'adjudicació de les obres, apartat 2.3.2, haurà d'aportar en el termini de 4 dies 
hàbils comptats des de la recepció d'aquesta notificació, la següent documentació: 

- Certificat d'inscripció en el Registre de licitadors de la Comunitat Autònoma Valenciana. 
- Certificat positiu d'hisenda i S. Social Alta en l'IAE i assegurança en vigor de responsabilitat 

civil que cobreix els danys per acció en omissió, derivats de les activitats contractades 
durant l'execució de l'obra. 

- Certificat de la Constitució de la garantia definitiva, en qualsevol de les formes vàlides en 
dret, per import de MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS 
(1.776,75 €). 
 
B- Lot Nº 2 " Pavimentación C / Llarg i Finalització voreres Ronda Nord ", a la mercantil, 
CONSTRUCCIONS RAFAEL ZARZOSO SL, amb CIF B- 12221347 i domicili a efectes de 
notificacions en AVDA., SERRA ESPADÀ, 26, CP 12400 SEGORBE (CASTELLÓ). Pel preu de 
TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 38.417,85 
€) més l'IVA corresponent que ascendeix a la xifrada quantitat de VUIT MIL SEIXANTA-SET 
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (8.067,75 €). TOTAL QUARANTA-SIS MIL QUATRE-
CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (46.485,60 €). 

A realitzar d'acord amb el projecte tècnic, plec i altres que serviran de base a la licitació, sota 
la direcció de l'arquitecte José Mª Perez Avançat. 

 
A més haurà de realitzar segons proposta presentada: 
- Condicionament rampa d'accés al Cementiri. 
- Substitució solera de formigó C / Cementiri. 
En el termini de 3 setmanes a comptar de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació 
del replanteig de les obres. 
D'acord amb el que preveu el plec de clàusules economicoadministratives particulars que 
regeixen l'adjudicació de les obres, apartat 2.3.2; d'aportar en el termini de 4 dies hàbils 
comptats des de la recepció d'aquesta notificació, la següent documentació: 

- Certificat d'inscripció en el ROLECE 
- Certificat positiu d'hisenda i S. Social Alta en l'IAE i assegurança en vigor de 

responsabilitat civil que cobreix els danys per acció en omissió, derivats de les activitats 
contractades durant l'execució de l'obra. 

- Certificat de constitució de la garantia definitiva, en qualsevol de les formes vàlides en 
dret, per import de MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
(1.920,89 €). 
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4) La formalització del contracte es realitzarà mitjançant la signatura pel contractista l'acord 

d'adjudicació i porta implícit l'acceptació del plec de condicions tècniques administratives i la 
resta de documentació que l'acompanya. 

 
5) Traslladar el present acord als interessats als efectes oportuns i fer-ho públic de conformitat amb 

la legislació vigent. 
 
 Seguidament s'informa del contingut del Decret 14/19 de l'Alcaldessa, pel que d'acord amb el que 

publico en el RDL 24/2018) de 21 de desembre, s'actualitzin les retribucions del personal d'aquest 
Ajuntament amb efectes d'1 de gener de 2019; la junta es dóna per assabentada i valida el citat 
decret. 

 
 Seguidament s'informa del contingut de la relació manual Nº 1, nòmines, SS i altres gener, Vista 

per la Junta de Govern Local s'acorda la seva ratificació, segons s'indica a continuació: 
 

RELACIÓ MANUAL DEL Nº 1 GENER, SS I ALTRES GENER 

AMPARO FERRANDIS PRATS    2.379,16 
JUAN CARLOS LAFONT BONET    1.605,15 
MARIA DOLORS GINES CAMPS   1.484,39 
MAITE PEREZ FURIO     925,83 
SUSANA AVINENT BELTRAN    576,09 
BARBARA ALBIOL MACIAN    653,92 
ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO   1.529,63 
ENCARNACIÓN MARTÍ MOLINA    653,92 
MIGUEL BONET SANCHO    228,30 
RAFAEL ASENSIO Chenovart    228,30 
SEGUR SOCIAL     703,71 
SEGUR SOCIAL     913,58 
SEGUR SOCIAL     1.371,71 
SEGUR SOCIAL     5.055,44 
AMPARO MATEU - JUTJAT DE PAU   155,00 
MANCOMUNITAT LA BARONIA    1.388,15 
JORGE MORENO OJEDA    2.570,60 
NOEMI ALONSO MONZO    1.754,84 
ANA ROJO IGUALADA    865,36 
MARIA SERRA GIJON     1.007,62 
ANGEL PEREZ NUÑEZ     646,49 
MERCEDES CASES GUILLEM    1.007,62 
MIGUEL ÁNGEL CASTELL PORCEL   1.007,62 
CRISTIANO NAVARRO CAMY    935,79 
TOTAL      29.648,22 

Amb un total que ascendeix a la xifrada quantitat de VINT MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS. 

En la qual s'inclouen el següent productivitat i gratificacions: 

- Amparo Ferrandis Prats ........................ 120,00 € 
- Juan Carlos Lafont Bonet ...................... 109,00 € 
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- Encarnació Lafont Delgado ................. 109,00 € 
- Mª Dolores Ginés Camps .................... 500,00 € 

 
 Seguidament informa la Sra. Alcaldessa que amb motiu de les festes nadalenques i reis, ha 

estat necessari que pels treballadors / es que es dediquen a la neteja, es realitzaran hores 
extres, per la qual cosa després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat 
l'abonament de les quantitats que es detallen a continuació en concepte d'hores extres: 

- ENCARNACIÓN MARTÍ MOLINA .......... 60 € 
- ANGEL PEREZ NUÑEZ .......................... 60 € 
- MARIA SERRA GIJÓN .......................... 40 €. 

 
 Seguidament s'informa del contingut de la sol·licitud i documentació que l'acompanyen 

presentada per D. ÀNGEL POVEDA MOLINERA Director del Centre CRA BARONIA BAIXA de 
Gilet; sol·licitant ajuda econòmica per al material escolar de l'aulari d 'Albalat dels 
Tarongers; vista la documentació presentada, de conformitat amb el que preveu el 
pressupost general de 2018 i les seves bases d'execució, s'acorda per unanimitat, concedir 
ajuda econòmica per al material escolar dels alumnes del "aulari d 'Albalat" per import de 
TRES MIL CINQUANTA EUROS (3.050,0 €). 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de modificació de Crèdits Nº 3/19 de 
Generació de Crèdits, i de la proposta de l'alcaldia que diu així: 

 Vist l'estat de l'expedient incoat per a modificació de crèdits nº 3-2019, mitjançant provisió 
d'aquesta alcaldia que diu així: 

En compliment de l'acord sobre PACTE D'ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, en data 
4 de desembre de 2018 dicta, Resolució de transferències de la Secretària d'Estat d'Igualtat per 
al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el 
pacte d'Estat contra la violència de gènere, per a l'exercici 2018; pel que en data 2019.01.14 
s'abona a les arques municipals la quantitat de 899,42 €, destinades a la realització d'activitats 
que en la mateixa resolució s'assenyalen. 

Segons el que disposen els arts. 181 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 43 i següents del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 14 GENERACIÓ dE cRÈDIT de les Bases 
d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació són susceptibles de generar crèdit. 

La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra. Alcaldessa, no 
obstant aquesta s'ha delegat a la junta de govern local. 

En virtut de l'anterior, aquesta alcaldia, PROPOSA: 

PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en l'aplicació 
pressupostària que s'indiquen a continuació. 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 
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231 22699 PACTE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE 899,42 € 

 

TOTAL 899,42 € 

 Es financés amb càrrec a la següent: 

42090 ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ADM. ESTAT 899,42 € 

 TOTAL 899,42 € 

 SEGON.- Informeu-vos per la secretària - interventora sobre la procedència o no, de la citada 
modificació de crèdits 

TERCER.- Traslladar el present acte a la junta de govern local als efectes oportuns. 
 
Emesos els informes de secretaria i intervenció corresponents, no hi ha inconvenient en 
autoritzar l'expedient que se sol·licita, pel que s'adopta per unanimitat el següent acord: 
 
 PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en l'aplicació 
pressupostària que s'indica a continuació. 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

231 22699 PACTE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE 899,42 € 

 

TOTAL 899,42 € 

  

Es financés amb càrrec a la següent: 

42090 ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ADM. ESTAT 899,42 € 

 TOTAL 899,42 € 

 SEGON. La generació de crèdit autoritzada per la junta de govern local entrarà en vigor una 
vegada que s'hagi adoptat l'acord aprovatori corresponent. 

 Seguidament s'informa de l'escrit remès per tallers Romauto SL, referent a l'estat del vehicle 
de Policia, SUZUKI GRAN VITARA, matricular 5256 FGN; s'acorda per unanimitat desmuntar 
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per analitzar l'estat real del vehicle, a la vista del resultat es decidirà. 
 Seguidament s'informa dels escrits presentat per Lucia Perete Llopis a data 1 de febrer de 

2019, número d'entrada 225 i 226. Informada la junta, manifesten que es tindran en compte. 
 Seguidament s'informa del contingut de l'informe tècnic -sanitari remès pel Centre de Salut 

Pública de València, del sistema proveïment de la Zona de Bellavista (Albalat dels Tarongers 
2), amb Nº 156 d'entrada en aquest ajuntament de data 22 de gener de 2019 ; la junta es 
dóna per assabentada. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 20, 2017 i del 
contingut de l'informe emès que diu així: 

informe-proposta 

En relació amb l'expedient de sol·licitud de llicència d'obra amb referència 20/2017, que es 
tramita, per a actuacions consistents en substitució dels elements del bany, a P / De Dalt nº13, 
a instància de D. Felipe Garriga López amb DNI 19.091 .339M; d'acord amb els arts. 172 i 175 del 
Reglament 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.-Mitjançant instància presentada amb data 22 de maig de 2017, i amb Registre General 
de Documents d'aquest Excm. Ajuntament nº 781, es presenta per D. Felipe Garriga López, en 
nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a actuacions consistents en substitució 
d'elements del bany, en immoble situat en P / De Dalt nº13. doc.1 

SEGON.- Amb data 22 de juny de 2017, s'emet informe desfavorable a la concessió de la llicència 
d'obra menor per part de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament per falta de 
documentació. Doc. 2. 

Pel que se li fa requeriment, notificat el 8 de setembre de 2017, perquè aporti la següent 
documentació: 

- Fotografies de l'estat actual de la zona on es pretén actuar. 

- Pressupost per capítols amb desglossament de l'IVA. Doc. 3 

TERCER.- Revisat l'expedient s'observa que no s'ha aportat la documentació, de manera que il 5 
de octubre de 2018, després d'informe jurídic de la Secretària- interventora (Doc. 4) sobre el 
termini de caducitat del procediment; mitjançant Decret 228/18 (doc.5); s'emet nou 
requeriment de documentació al Sr. Garriga, perquè en el termini de 3 mesos aporti la 
documentació que ja va ser requerida el 23 de juny de 2017. Se li notifica a més, que 
transcorregut el termini sense que s'aporti la documentació requerida, es procedirà a l'arxiu 
d'actuacions. Doc. 6 

QUART.- El 29 d'octubre de 2018, el Sr. Garriga aporta a aquest Ajuntament, amb nº d'entrada 
1894, la documentació requerida, declarant que el juliol del passat any 2017 va realitzar unes 
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obres de manteniment al bany del seu habitatge consistents en la substitució del plat de la dutxa, 
del vàter i del tanc del vàter. El cost de les esmentades obres va ser: 

- Plat de dutxa i vàlvula: 233,96 € 

- Inodor amb el tanc 159,87 € 

- Material de construcció 95,64 € 

- TOTAL: 489,47 € 

- Sol·licita que li sigui admesa la presentació d'aquesta declaració a tots els efectes d'esmena de 
l'expedient 20/17 de llicència d'obres. S'adjunten fotografies de les obres realitzadas. Doc. 7 

CINQUÈ.- Amb data 25 d'octubre de 2018, s'emet informe favorable d'obra per part de 
l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, 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:  FELIPE GARRIGA LÓPEZ 

 DNI:   10091339-M 

domicili:  PL DE DALT nº13. Albalat dels Tarongers. 

obra: Substitució instal·lacions del bany.  

   emplaçament: PL. DE DALT n.º 13 

REF CADASTRAL: 8184520YJ2988C0001FJ  

 Albalat dels Tarongers 

EXP:  20/2017  

Emet el següent:  
INFORME 

PRIMER: Documentació presentada: 

- Sol·licitud de llicència d'obres. 
- Fitxa cadastral. 
- Pressupost sense desglossament de partides. 

Documentació presentada el 29 d'octubre de 2018: 

- Fotografies de l'estat actual de la zona on es pretén actuar. 
- Declaració responsable del pressupost 

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

les Obres:  
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TERCER: 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: 1.Clasificación 

del Sòl: Sòl Urbà. 

CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que s'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 s'ajustin al que sol·licita i 

pressupostat ". Doc. 8 

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 213, 214 i 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge. 

SEGONA.- De conformitat amb l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, estan subjectes a declaració responsable, en els 
termes de l'article 222 d'aquesta Llei:  

b) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura oa l'aspecte exterior i interior de 
les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que sigui el seu ús, 
que no suposin ampliació ni obra de nova planta.  

c) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements 
catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no 
requereixin col·locació de bastida en via pública. 

Pel que fa a l'art. 222 de declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma d'edificis, 
construccions o instal·lacions i obres menors, indica el següent: 
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"1. La declaració responsable per als supòsits de l'article 214 d'aquesta Llei s'ha d'ajustar al que 
preveu la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú. 

2. La declaració responsable s'acompanyarà dels següents documents addicionals: 

a) Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació.  

b) Descripció gràfica 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) Documentació 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 les obres, i presentada aquesta davant l'ajuntament o entitat 
local competent junt amb tota la documentació exigida, estarà habilitat per a l'inici immediat de 
les obres, 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 declaració 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 
de 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 ".  
 
TERCERA.- Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informe favorable. 
 
QUARTA.- 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) de 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. 
Tenint en compte que per aquest ajuntament encara no s'han adequat les sol·licituds i 
procediments a la nova normativa de declaració responsable. 
De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la 
següent  

 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
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PRIMER.- Autoritzar les actuacions consistents en substitució dels elements del bany, a P / De 
Dalt nº13, promogut per D. Felipe Garriga López. 

SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a 
continuació, sobre PEM de 489,47 €: 

- Taxa 0,5%: 2,45 € 
- ICIO 3%: 14,68 € 
- Total: 17,13 € 

TERCER.- Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessada, amb 
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin. 

A la vista de l'informe-proposta s'acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Autoritzar les actuacions consistents en substitució dels elements del bany, a P / De 
Dalt nº13, promogut per D. Felipe Garriga López. 

SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a 
continuació, sobre PEM de 489,47 €: 

- Taxa 0,5%: 2,45 € 
- ICIO 3%: 14,68 € 
- Total: 17,13 € 

TERCER.- Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessada, amb 
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a la contractació dels Treballs 
de modificació de les instal·lacions elèctriques a l'Ajuntament que diu així: 

Com a conseqüència dels treballs realitzats per a la instal·lació de l'ascensor a l'ajuntament i 
havent-se modificat la configuració del baix de l'ajuntament en el que afecta a la sala de plens i 
jutjat de pau, així com la primera i segona planta és necessari escometre els treballs de 
modificació de les instal·lacions elèctriques i altres relacionats, es tracta de treballs de 
manteniment que cal emprendre de forma urgent perquè puguin usar-se amb normalitat les 
dependències municipals afectades, de manera que a la vista del que antecedeix en l'expedient 
i de conformitat amb el que disposa en 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. 

 



16 
 

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

a) L'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 
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 31 TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT I ACCESSORIS ELÈCTRICS 
CPV 4531000-0 
  

L'article 29.8 "La durada dels contractes menors no pot ser superior a 1 any i no són susceptibles 
de pròrroga. 
 
L'article 36.1 "els contractes menors no necessiten formalització"  
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es 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. 
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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 l'obra 
"MODIFICACIÓ I SUBSTITUCIÓ CABLEJAT ELÈCTRIC I ACCESSORIS EN L'AJUNTAMENT DE ALBALAT 
DELS TARONGERS" per a la restitució del servei d'il·luminació interior i accessoris, per a la 
utilització de les dependències municipals. 
 
Segon.- Proposo contractar amb CM ENGINYERIA ELÈCTRICA amb CIF 45801939S i en la seva 
representació Jose Manuel Badia Segarra, amb domicili en C / Ronda crema'l nº15 pta. 8 Faura 
46512, la realització dels treballs segons pressupost número 3 i nº4 presentats, consistents en: 

- Retirada de cablejat de telefonia antic 
- Modificar trajectòria cablejat. 
- Col·locació d'endolls. 
- Posar magnetotèrmic preinstal·lat ascensor. 
- Col·locació de clavilles rj45. 
- Canviar cablejat oficines. 
Per una quantia que ascendeix a la xifrada quantitat de MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS 
AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (1.560,48 €), més l'IVA corresponent que ascendeix a la 
quantitat de TRES-CENTS VINT-EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (327,70 €), TOTAL MIL VUIT-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (1.888,18 €). 

  
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 
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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 8 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha consignació a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21200 Reparació Manteniment i Conservació ajuntament i Magatzem. . 
El que se sotmet a consideració de la Junta de Govern Local per adopció de l'acord corresponent.  
Vista la proposta s'acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Manifestar la necessitat de contractar l'obra "MODIFICACIÓ I SUBSTITUCIÓ CABLEJAT 
ELÈCTRIC I ACCESSORIS EN L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS" per a la restitució 
del servei d'il·luminació interior i accessoris, per a la utilització de les dependències municipals.  
 
Segon.- Contractar amb CM ENGINYERIA ELÈCTRICA amb CIF 45801939S i en la seva 
representació Jose Manuel Badia Segarra, amb domicili en C / Ronda crema'l nº15 pta 8 Faura 
46512, la realització dels treballs segons pressupost número 3 i nº4 presentats, consistents en: 

- Retirada de cablejat de telefonia antic 
- Modificar trajectòria cablejat. 
- Col·locació d'endolls. 
- Posar magnetotèrmic preinstal·lat ascensor. 
- Col·locació de clavilles rj45. 
- Canviar cablejat oficines. 
Per una quantia que ascendeix a la xifrada quantitat de MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS 
AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (1.560,48 €), més l'IVA corresponent que ascendeix a la 
quantitat de TRES-CENTS VINT-EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (327,70 €), TOTAL MIL VUIT-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (1.888,18 €). 

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 8 de gener de 2019 per la secretària - 
interventora, ha consignació a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21200 Reparació Manteniment i Conservació Ajuntament i Magatzem. 

Quart.- Fer Públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a la contractació per aquest 
Ajuntament de la Plataforma corporativa Gestiona, per al seguiment electrònic dels 
expedients que diu així: 

Com a conseqüència de la contractació en l'any 2018, per aquest ajuntament de la PLATAFORMA 
CORPORATIVA GESTIONA, per dur a terme el seguiment electrònic dels expedients, es va 
procedir a l'obertura d'un nou registre per realitzar el procés. Tenint en compte que per la 
Diputació de València no s'ha procedit a implantar un programa que permeti la implantació i 
seguiment dels expedients electrònics es fa necessari realitzar un nou contracte per a aquest 
exercici 2019. 
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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 

1. 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. 

2. Sense perjudici del que disposa la lletra b) de l'apartat 3 d'aquest article respecte dels 
contractes que tinguin per objecte programes d'ordinador, no tenen la consideració de 
contracte de subministrament els contractes relatius a propietats incorporals o valors 
negociables. 

3. En tot cas, es consideren contractes de subministrament els següents: 
a) Aquells en què l'empresari s'obligui a lliurar una pluralitat de béns de forma successiva 

i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud al temps de 
celebrar el contracte, per estar subordinats els lliuraments a les necessitats de 
l'adquirent. 

b) Els que tinguin per objecte l'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de 
telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i programes, 
i la cessió del dret d'ús d'aquests últims, en qualsevol de les seves modalitats de posada 
a disposició, a excepció dels contractes d'adquisició de programes d'ordinador 
desenvolupats a mida, que es consideren contractes de serveis. 

c) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per l'empresari 
s'han d'elaborar d'acord amb característiques peculiars fixades prèviament per l'entitat 
contractant, encara que aquesta s'obligui a aportar, totalment o parcialment, els 
materials necessaris. 

d) Els que tinguin per objecte l'adquisició d'energia primària o energia transformada. 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
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"En l'expedient es 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 urgent i manifesta necessitat de 
contractar els serveis de tecnologia gestiona, per a l'any 2019; per poder dur a terme el 
seguiment electrònic dels expedients. 
 
Segon.- Contractar amb esPublico SERVEIS PER A L'ADMINISTRACIÓ, amb CIF A50878842 i 
domicili al POLÍGON C / BARI, 39 PLANTA BAIXA .OF A. SARAGOSSA. Pel preu anual de TRES MIL 
CENT VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (3.128,28 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la 
quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (656,94 €). 
Total 3785 euros amb vint-(3.785,22 €) 
 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 



21 
 

 
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 4 de desembre de 2018, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21600 del present pressupost.  
Vista la proposta s'acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Manifestar la necessitat de contractar els serveis de tecnologia gestiona, per a l'any 
2019; per poder dur a terme el seguiment electrònic dels expedients. 
 
Segon.- Contractar amb esPublico SERVEIS PER A L'ADMINISTRACIÓ, amb CIF A50878842 i 
domicili al POLÍGON C / BARI, 39 PLANTA BAIXA .OF A. SARAGOSSA. Pel preu anual de TRES MIL 
CENT VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (3.128,28 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la 
quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (656,94 €). 
Total 3785 euros amb vint-(3.785,22 €) 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data 4 de desembre de 2018, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21600 del present pressupost.  
 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent 

  Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a la contractació per 
aquest Ajuntament del servei de manteniment d'enllumenat públic que diu així: 

D'acord amb el que preceptua l'article 26, de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de 
Règim Local: 

1. Els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: 
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, 

abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació 
de les vies públiques. 

Per a l'adequada prestació del servei d'enllumenat públic, sent que aquest ajuntament 
no disposa de personal qualificat, cal procedir a la contractació del servei perquè en els casos 
requerits per l'ajuntament procedeixin a realitzar els treballs de manteniment per a l'adequat 
funcionament de l'enllumenat públic. 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

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

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari.  
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
 
L'article 18 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic defineix 
el contracte mixt: 
. S'entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o altres 
de diferent classe. 
Únicament podran celebrar contractes mixtos en les condicions establertes en l'article 34.2 de 
la present Llei. 
El règim jurídic de la preparació i adjudicació dels contractes mixtos es determinarà de 
conformitat amb el que estableix aquest article; i el dels seus efectes, compliment i extinció es 
determinarà d'acord amb el que disposa l'article 122.2. 
Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos l'objecte 
contingui prestacions de diversos contractes que regula aquesta Llei, s'estarà a les següents 
regles: 
a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, 
subministraments o serveis s'atendrà al caràcter de la prestació principal. 
 
Article 34 Llibertat de pactes 
1. En els contractes del sector públic poden incloure qualssevol pactes, clàusules i condicions, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona 
administració. 
2. Només podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt 
quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre si i mantinguin relacions de 
complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional 
dirigida a la satisfacció d'una determinada necessitat oa la consecució d' un cap institucional 
propi de l'entitat contractant. 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
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 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. " 
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Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se tot això, es formula la següent PROPOSTA: 
  
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la urgent i manifesta necessitat de procedir 
a la contractació del servei destinat al manteniment de l'enllumenat públic que comprèn tant el 
subministrament dels materials corrents o ordinaris com la seva instal·lació i posada en 
funcionament. 

 
Segon.- Proposo contractar amb JESÚS NOU GONZALEZ, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, amb NIF 
19.090.339V i domicili social en Carrer Mare de Déu de Fàtima 2-2º 8a; 46.520 Port Sagunt, els 
serveis de manteniment de l'enllumenat públic que comprenen tant el subministrament dels 
materials corrents o ordinaris com la seva instal·lació i posada en funcionament per a l'anualitat 
de 2019; per una quantia inicial que ascendeix a la quantitat de CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-
CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (5.785,12 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a MIL 
DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (1.214,88 €); tenint en compte que 
aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 165 21000, 

 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 165 
21000 REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ dE l'ENLLUMENAT 

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

Primer.- Manifestar la necessitat de procedir a la contractació del servei destinat al 
manteniment de l'enllumenat públic que comprèn tant el subministrament dels materials 
corrents o ordinaris com la seva instal·lació i posada en funcionament. 

 
Segon.- Contractar amb JESÚS NOU GONZALEZ, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, amb NIF 
19.090.339V i domicili social en Carrer Verge de Fatima 2-2º 8a; 46.520 Port Sagunt, els serveis 
de manteniment de l'enllumenat públic que comprenen tant el subministrament dels materials 
corrents o ordinaris com la seva instal·lació i posada en funcionament per a l'anualitat de 2019; 
per una quantia inicial que ascendeix a la quantitat de CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC 
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EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (5.785,12 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a MIL DOS-
CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (1.214,88 €); tenint en compte que 
aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 165 21000, 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 165 
21000 REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT 
 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent.  

  Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a l'adquisició de mobiliari 
per a Jutjat de Pau, que diu així: 

Com a conseqüència de les obres dutes a terme per a la instal·lació de l'ascensor a l'ajuntament 
i conseqüent remodelació de l'habitacle destinat al jutjat de Pau, a l'haver-se reduït la seva 
superfície és necessari substituir el mobiliari; pel que a la vista de l'anterior i en virtut de la 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

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

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
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«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es 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, 
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«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti que, per a la utilització de l'habitacle 
destinat a Jutjat de Pau, cal la dotació de nou mobiliari ajustat a les seves noves característiques 
físiques, bàsicament, de moment, es tracta d'adquirir de forma immediata una taula i calaixeres. 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil SIDEOFFICE SL amb CIF B 98914336 i domicili en C / 
GUADALAVIAR, 4 BAIX, VALÈNCIA. La compra de: Taula escriptori de 160X60X1, 9 cm. Calaixera 
d'un calaix + arxiu i calaixera de tres calaixos; per import de QUATRE-CENTS CATORZE EUROS 
AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (414,88 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat 
de VUITANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (87,12 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 
920.625 del pressupost.  

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:  
Primer.- manifestar que, per a la utilització de l'habitacle destinat a Jutjat de Pau, cal la 

dotació de nou mobiliari ajustat a les seves noves característiques físiques, bàsicament, de 
moment, es tracta d'adquirir de forma immediata una taula i calaixeres. 

 
Segon.- Contractar amb la mercantil SIDEOFFICE SL amb CIF B 98914336 i domicili en C 

/ GUADALAVIAR, 4 BAIX, VALÈNCIA. La compra de: Taula escriptori de 160X60X1,9 cm. Calaixera 
d'un calaix + arxiu i calaixera de tres calaixos; per import de QUATRE-CENTS CATORZE EUROS 
AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (414,88 €) mes l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat 
de VUITANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (87,12 €). 

Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del 
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es 
proposa té subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import 
establert en l'article 118. 

 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, Per la secretària - 

interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 
920.625 del pressupost.  

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

  Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldia per a la contractació del 
subministrament de material fungible oficina que diu així: 
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Per al funcionament de les oficines i altres dependències municipals cal l'adquisició de material 
fungible d'oficina com ara: paper, bolígrafs, retoladors, i altres similars, pel que és necessari la 
contractació d'aquest tipus de subministrament, perquè de forma àgil es puguin atendre totes 
aquelles necessitats que puguin sorgir en l'exercici 2019; pel que a la vista de l'anterior i en virtut 
de la 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

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

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles. " 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"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 
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que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti que, per atendre la demanda que pugui 
sorgir durant l'any 2019 referent al subministrament de material fungible d'oficina i similars, cal 
la contractació de l'esmentat subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil Morvedre GRUP DE SERVEIS ofimàtics SL amb CIF 
B96447339 i domicili social al C / dels Horts, 41. Sagunt; el subministrament de material fungible 
d'oficina i altres similars que puguin ser necessaris per a atendre la demanda de l'administració 
municipal durant l'any 2019, per un import de MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS (1.404,96 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a DOS-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (295,04 €). Tenint en compte que aquesta 
quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
920 22000, que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan 
s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
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subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22000 del pressupost.  

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

Primer.- Manifestar que, per atendre la demanda que pugui sorgir durant l'any 2019 referent al 
subministrament de material fungible d'oficina i similars, cal la contractació de l'esmentat 
subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil Morvedre GRUP DE SERVEIS ofimàtics SL amb CIF 
B96447339 i domicili social al C / dels Horts, 41. Sagunt; el subministrament de material fungible 
d'oficina i altres similars que puguin ser necessaris per a atendre la demanda de l'administració 
municipal durant l'any 2019, per un import de MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS (1.404,96 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a DOS-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (295,04 €). Tenint en compte que aquesta 
quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
920 22000, que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan 
s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.-Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22000 del pressupost. 
 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldia per a contractació de serveis de 
manteniment i funcionament de persianes, portes, armaris i similars; que diu així: 

Sent bastant freqüent la reclamació per part del Col·legi Públic d'aquesta localitat, "Aulari d 
'Albalat", dels serveis que s'ocupin del manteniment i funcionament de les persianes, portes, 
armaris, i similars per a l'exercici 2019; considera aquesta alcaldia que per atendre aquestes 
necessitats, sent que aquest ajuntament no disposa de personal qualificat, cal procedir a la 
contractació del servei perquè en els casos requerits per l'ajuntament procedeixin a realitzar els 
treballs de manteniment de persianes, portes armaris o similars de qualsevol edifici al càrrec 
d'aquesta administració municipal en l'exercici 2019. 
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. 
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 la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa l'article 118 de 
la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre l'òrgan competent 
per contractar en raó de la quantia. 

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari.  
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
 
L'article 18 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic defineix 
el contracte mixt: 
. S'entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o altres 
de diferent classe. 
Únicament podran celebrar contractes mixtos en les condicions establertes en l'article 34.2 de 
la present Llei. 
El règim jurídic de la preparació i adjudicació dels contractes mixtos es determinarà de 
conformitat amb el que estableix aquest article; i el dels seus efectes, compliment i extinció es 
determinarà d'acord amb el que disposa l'article 122.2. 
Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos l'objecte 
contingui prestacions de diversos contractes que regula aquesta Llei, s'estarà a les següents 
regles: 
a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, 
subministraments o serveis s'atendrà al caràcter de la prestació principal. 
 
Article 34 Llibertat de pactes 
 
1. En els contractes del sector públic poden incloure qualssevol pactes, clàusules i condicions, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona 
administració. 
2. Només podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt 
quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre si i mantinguin relacions de 
complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional 
dirigida a la satisfacció d'una determinada necessitat oa la consecució d' un cap institucional 
propi de l'entitat contractant. 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
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 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. 
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2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se tot això, es formula la següent PROPOSTA: 
  
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de procedir a la contractació 
del servei destinat al manteniment de persianes, portes armaris o similars, que comprèn tant el 
subministrament dels materials corrents o ordinaris com la seva instal·lació per al seu 
funcionament. 

 
Segon.- Proposo contractar amb JOSE CABALLERO CASTILLO, amb DNI 19.091.400C, i domicili 
social al C / Horteta, 12. CP 46138. Rafelbunyol; la prestació del servei destinat al manteniment 
de persianes, portes, armaris o similars, que comprèn tant el subministrament dels materials 
corrents o ordinaris, com la seva instal·lació per al seu funcionament, per a l'any 2019, pel preu 
de QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (413,22 €) mes l'IVA corresponent que 
ascendeix a VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (86,78 €) €); tenint en compte 
que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicacions 
pressupostàries 323 21200 i vinculades i 920 21200; que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 323 
21200 REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ dE LES ESCOLES I 920 201.200 REPARACIÓ 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ AJ I MAGATZEM 
 .  
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Manifestar la necessitat de procedir a la contractació del servei destinat al 
manteniment de persianes, portes armaris o similars, que comprèn tant el subministrament dels 
materials corrents o ordinaris com la seva instal·lació per al seu funcionament. 

 
Segon.- Contractar amb JOSE CABALLERO CASTILLO, amb DNI 19.091.400C, i domicili social al C 
/ Horteta, 12. CP 46138. Rafelbunyol; la prestació del servei destinat al manteniment de 
persianes, portes, armaris o similars, que comprèn tant el subministrament dels materials 
corrents o ordinaris, com la seva instal·lació per al seu funcionament, per a l'any 2019, pel preu 
de QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (413,22 €) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (86,78 €) €); tenint en compte 
que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicacions 
pressupostàries 323 21200 i vinculades i 920 21200; que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
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Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 323 
21200 REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES ESCOLES I 920 201.200 REPARACIÓ 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ AJ I MAGATZEM. 
 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de la proposta de l'Ajuntament per a la contractació dels 
programes que s'utilitzen per l'ajuntament, que diu així: 

Per al funcionament de l'administració municipal per aquest ajuntament es vénen utilitzant els 
programes de Ginsa informàtica SA, en concret el de comptabilitat, padrons fiscals i padró 
d'habitants; l'any 2015, es va sol·licitar de la Diputació de València la instal·lació del Sicalwin i 
annexos, per al bolcat de dades i utilització gratuïta; però fins a la data no s'ha realitzat 
l'esmentada instal·lació per la Diputació de València, per la qual cosa continua sent necessari la 
utilització dels programes de Ginsa Informàtica SA 
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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 
4. 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. 
5. Sense perjudici del que disposa la lletra b) de l'apartat 3 d'aquest article respecte dels 

contractes que tinguin per objecte programes d'ordinador, no tenen la consideració de 
contracte de subministrament els contractes relatius a propietats incorporals o valors 
negociables. 

6. En tot cas, es consideren contractes de subministrament els següents: 
e) Aquells en què l'empresari s'obligui a lliurar una pluralitat de béns de forma successiva 

i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud al temps de 
celebrar el contracte, per estar subordinats els lliuraments a les necessitats de 
l'adquirent. 

f) Els que tinguin per objecte l'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de 
telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i programes, 
i la cessió del dret d'ús d'aquests últims, en qualsevol de les seves modalitats de posada 
a disposició, a excepció dels contractes d'adquisició de programes d'ordinador 
desenvolupats a mida, que es consideren contractes de serveis. 

 
g) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per l'empresari 

s'han d'elaborar d'acord amb característiques peculiars fixades prèviament per l'entitat 
contractant, encara que aquesta s'obligui a aportar, totalment o parcialment, els 
materials necessaris. 

h) Els que tinguin per objecte l'adquisició d'energia primària o energia transformada. 
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L'article 18 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic defineix 
el contracte mixt: 
. S'entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o altres 
de diferent classe. 
Únicament podran celebrar contractes mixtos en les condicions establertes en l'article 34.2 de 
la present Llei. 
El règim jurídic de la preparació i adjudicació dels contractes mixtos es determinarà de 
conformitat amb el que estableix aquest article; i el dels seus efectes, compliment i extinció es 
determinarà d'acord amb el que disposa l'article 122.2. 
Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos l'objecte 
contingui prestacions de diversos contractes que regula aquesta Llei, s'estarà a les següents 
regles: 
a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, 
subministraments o serveis s'atendrà al caràcter de la prestació principal. 
 
Article 34 Llibertat de pactes 
 
1. En els contractes del sector públic poden incloure qualssevol pactes, clàusules i condicions, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona 
administració. 
2. Només podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt 
quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre si i mantinguin relacions de 
complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional 
dirigida a la satisfacció d'una determinada necessitat oa la consecució d' un cap institucional 
propi de l'entitat contractant. 
 
L'article 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. 
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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 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 el 
subministrament, per a la utilització per aquest ajuntament dels programes de Ginsa Informàtica 
SA, de comptabilitat, padrons fiscals i padró d'habitants, així com el servei d'assessorament 
necessari per a la correcta utilització. 
 
Segon.- Contractar amb GINSA INFORMÀTICA SA, amb CIF A46659777 i domicili en C / Ernesto 
Ferrer, 16 València, el subministrament per dret d'utilització dels programes de comptabilitat, 
padrons fiscals i padró d'habitants així com el servei d'assessorament per a la seva correcta 
aplicació per a l'any 2019; pel preu anual de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (2.561,98 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de 
CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS (538,02 €); tenint en compte que aquesta 
quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
920 21600, que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan 
s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
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Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21600 del present pressupost.  

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

Primer.- Manifestar la necessitat de contractar el subministrament, per a la utilització per aquest 
ajuntament dels programes de Ginsa Informàtica SA, de comptabilitat, padrons fiscals i padró 
d'habitants, així com el servei d'assessorament necessari per a la correcta utilització. 
 
Segon.- Contractar amb GINSA INFORMÀTICA SA, amb CIF A46659777 i domicili en C / Ernesto 
Ferrer, 16 València, el subministrament per dret d'utilització dels programes de comptabilitat, 
padrons fiscals i padró d'habitants així com el servei d'assessorament per a la seva correcta 
aplicació per a l'any 2019; pel preu anual de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (2.561,98 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de 
CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS (538,02 €); tenint en compte que aquesta 
quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
920 21600, que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan 
s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21600 del present pressupost.  
 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

  Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a la contractació dels 
serveis de manteniment i subministrament de material dels equips informàtics que diu 
així: 

Per al correcte funcionament dels equips informàtics de l'ajuntament és necessari 
disposar d'un servei de manteniment informàtic dels ordinadors, perquè de forma periòdica, 
així com en casos puntuals, es solucioni de forma àgil els problemes que es puguin plantejar, i ja 
que aquest ajuntament no disposa de personal qualificat que ho pugui fer, cal la seva 
contractació. 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari.  
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
 
L'article 18 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic defineix 
el contracte mixt: 
. S'entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o altres 
de diferent classe. 
Únicament podran celebrar contractes mixtos en les condicions establertes en l'article 34.2 de 
la present Llei. 
El règim jurídic de la preparació i adjudicació dels contractes mixtos es determinarà de 
conformitat amb el que estableix aquest article; i el dels seus efectes, compliment i extinció es 
determinarà d'acord amb el que disposa l'article 122.2. 
Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos l'objecte 
contingui prestacions de diversos contractes que regula aquesta Llei, s'estarà a les següents 
regles: 
a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, 
subministraments o serveis s'atendrà al caràcter de la prestació principal. 
 
Article 34 Llibertat de pactes 
 
1. En els contractes del sector públic poden incloure qualssevol pactes, clàusules i condicions, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona 
administració. 
2. Només podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt 
quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre si i mantinguin relacions de 
complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional 
dirigida a la satisfacció d'una determinada necessitat oa la consecució d' un cap institucional 
propi de l'entitat contractant. 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
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"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 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. " 
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Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 

necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 

2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se tot això, es formula la següent proposta: 
  
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de procedir a la contractació 
del servei destinat al manteniment dels equips informàtics de l'ajuntament que comprèn tant el 
subministrament dels materials que calgués substituir, com la seva revisió i reparació i 
actualització dels programes per al correcte funcionament, per a l'exercici 2019. 
 
 Segundo.- Contratar con SERVINCO CONSULTING COOPERATIVA. V con CIF 0F98111834, el 
servicio destinado al mantenimiento de los equipos informáticos del ayuntamiento que 
comprende tanto el suministro de los materiales que hubiera que sustituir, como su revisión y 
reparación y actualización de los programas para el correcto funcionamiento, para el ejercicio 
2019. Por un precio estimado anual de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (2.231,40€) más el IVA correspondiente que asciende a la cifrada 
cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS(468,60€; 
teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 920 21600, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a 
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura o facturas correspondientes. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21600 REPARA. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ORDINADORS, MEGAFONIA, 

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

Primer.- Manifestar la necessitat de procedir a la contractació del servei destinat al 
manteniment dels equips informàtics de l'ajuntament que comprèn tant el subministrament 
dels materials que calgués substituir, com la seva revisió i reparació i actualització dels 
programes per al correcte funcionament, per a l'exercici 2019. 
 
 
Segon.- Contractar amb SERVINCO CONSULTING COOPERATIVA. V, amb CIF 0F98111834, el 
servei destinat al manteniment dels equips informàtics de l'ajuntament que comprèn tant el 
subministrament dels materials que calgués substituir, com la seva revisió i reparació i 
actualització dels programes per al correcte funcionament, per a l'exercici 2019. per un preu 
estimat anual de DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (2.231,40 
€) més l'IVA corresponent que ascendeix a la xifrada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-
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VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (468,60 €; tenint en compte que aquesta quantitat és una 
autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 21600, 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora,, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21600 REPARA. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ORDINADORS, MEGAFONIA. 
 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a la contractació d'un 
subministrament d'asfalt en fred, que diu així: 

Segons estableix l'article 25 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local, apartat 2) 
El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries : 
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 
Per dur a terme aquesta competència aquesta alcaldia considera convenient disposar d'un 
contracte per a l'adquisició del subministrament d'asfalt en fred per reparar tant els sots de la 
infraestructura viària com dels camins quan sigui necessari, pel que de conformitat amb el que 
disposa l' següent, 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

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

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

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

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
L'article 18 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic defineix 
el contracte mixt: 
. S'entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o altres 
de diferent classe. 
Únicament podran celebrar contractes mixtos en les condicions establertes en l'article 34.2 de 
la present Llei. 
El règim jurídic de la preparació i adjudicació dels contractes mixtos es determinarà de 
conformitat amb el que estableix aquest article; i el dels seus efectes, compliment i extinció es 
determinarà d'acord amb el que disposa l'article 122.2. 
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Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos l'objecte 
contingui prestacions de diversos contractes que regula aquesta Llei, s'estarà a les següents 
regles: 
a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, 
subministraments o serveis s'atendrà al caràcter de la prestació principal. 
 
Article 34 Llibertat de pactes 
 
1. En els contractes del sector públic poden incloure qualssevol pactes, clàusules i condicions, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona 
administració. 
2. Només podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt 
quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre si i mantinguin relacions de 
complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional 
dirigida a la satisfacció d'una determinada necessitat oa la consecució d' un cap institucional 
propi de l'entitat contractant. 
 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
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"En l'expedient es 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 que, per dur a terme el manteniment i 
conservació de camins i vials durant l'any 2019, cal disposar d'un contracte de subministrament 
d'asfalt en fred, així com, en ocasions que per la mateixa empresa es dugui a terme el bacheo, 
mitjançant col·locació de l'esmentat subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil ADVANCE ROADS, INFRAESTRUCTURES ECOLÒGIQUES SL 
amb CIF B98511421 i domicili a Governador Vell, 30b 46003 València. El subministrament 
d'asfalt en fred i, si escau aplicació mitjançant bacheo per a l'exercici 2019 per un import de DOS 
MIL TRENTA-QUATRE EUROS (2.034 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de 
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QUATRE VINT-EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (427,14 €). Tenint en compte que aquesta 
quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicacions pressupostàries 
454 21000 o 1532 21000, segons es vagin acceptant els pressupostos, que només suposarà el 
reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura 
corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 454 
21000 o 1532 21000 del pressupost.  

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

Primer.- Manifestar que, per dur a terme el manteniment i conservació de camins i vials durant 
l'any 2019, cal disposar d'un contracte de subministrament d'asfalt en fred, així com, en ocasions 
que per la mateixa empresa es dugui a terme el bacheo, mitjançant col·locació de l'esmentat 
subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil ADVANCE ROADS, INFRAESTRUCTURES ECOLÒGIQUES SL 
amb CIF B98511421 i domicili a Governador Vell, 30b 46003 València. El subministrament 
d'asfalt en fred i, si escau aplicació mitjançant bacheo per a l'exercici 2019 per un import de DOS 
MIL TRENTA-QUATRE EUROS (2.034 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de 
QUATRE VINT-EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (427,14 €). Tenint en compte que aquesta 
quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicacions pressupostàries 
454 21000 o 1532 21000, segons es vagin acceptant els pressupostos, que només suposarà el 
reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura 
corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 454 
21000 o 1532 21000 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 la contractació del 

subministrament de productes de neteja, que diu així: 
 

Tenint en compte que aquest ajuntament no disposa de personal que es pugui encarregar-se de 
la compra dels productes necessaris per a dur a terme la neteja dels edificis de l'ajuntament, així 
com altre material fungible de fàcil deteriorament per l'ús i que precisa d'un procediment àgil, 
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que li permeti adquirir immediatament el material; és pel que considero necessari disposar d'un 
contracte de subministrament de material de neteja i altres fungibles, per al correcte 
funcionament del servei en l'exercici 2019; pel que a la vista de l'anterior i en virtut de la 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

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

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"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. 
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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 especials de l'Annex IV, 
que s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti que, per a l'adquisició de material de 
neteja i altres fungibles, relacionats amb aquest servei de neteja o manteniment dels edificis 
municipals durant l'any 2019, cal la contractació de l'esmentat subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb FRANCISCO FERRANDIS PRATS (BRICOAL) amb DNI 19.100.039B, el 
subministrament de material de neteja i altres per dur a terme la neteja i manteniment dels 
edificis municipals durant l'exercici 2019, pel preu de DOS MIL NOU-CENTS SETANTA I CINC 
EUROS AMB VINT-I-CÈNTIMS (2.975,21 €) més l'IVA corresponent per import de SIS-CENTS VINT 
EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (624,79 €). Tenint en compte que aquesta quantitat és una 
autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 22110 I 920 
22111, que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan 
s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
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Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22110 I 920 22111 del pressupost.  

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

Primer.- Manifestar que, per a l'adquisició de material de neteja i altres fungibles, relacionats 
amb aquest servei de neteja o manteniment dels edificis municipals durant l'any 2019, cal la 
contractació de l'esmentat subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb FRANCISCO FERRANDIS PRATS (BRICOAL) amb DNI 19.100.039B, el 
subministrament de material de neteja i altres per dur a terme la neteja i manteniment dels 
edificis municipals durant l'exercici 2019, pel preu de DOS MIL NOU-CENTS SETANTA I CINC 
EUROS AMB VINT-I-CÈNTIMS (2.975,21 €) més l'IVA corresponent per import de SIS-CENTS VINT 
EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (624,79 €). Tenint en compte que aquesta quantitat és una 
autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 22110 I 920 
22111, que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan 
s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22110 I 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 contractació del servei 

d'Assessorament laboral, que diu així: 
Atenent a la disponibilitat actual de personal empleat d'aquest ajuntament, resulta que, 

davant la falta de mitjans personals que es puguin ocupar de la confecció de nòmines, 
assegurances socials i contractes temporals cal la contractació externa d'aquest servei, per al 
bon funcionament administratiu . 
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. 
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L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari.  
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
 
L'article 29.8 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 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. 
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En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se tot això, es formula la següent PROPOSTA: 
  
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de procedir a la contractació 
del servei destinat a assessoria laboral d'aquest ajuntament durant l'exercici 2019.  
 Els serveis consisteixen en:  
1.- Confecció de rebuts salarials mensuals i / o pagues extraordinàries amb totes les incidències 
pel que fa a actualitzacions salarials, períodes d'incapacitat laboral transitòria per malaltia 
comuna, accident de treball o malaltia professional.  
2.- Càlcul, liquidació i presentació de les assegurances socials mensuals.  
3.-Tramitació altes, baixes i variacions de dades davant la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.  
4.- Redacció i tramitació dels contractes de treball, les seves pròrrogues i / o variacions, inclosa 
la seva comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Servei Públic d'Ocupació 
Estatal.  
5.- Extinció del contracte de treball mitjançant càlcul i confecció de quitança, certificats 
d'empresa i carta de cessament voluntari o involuntari al treballador.  
6.- Tramitació i comunicacions dels parts de baixa i alta per incapacitat temporal.  
7.- Declaracions d'accidents de treball amb baixa o sense baixa per accident laboral o no laboral 
- DELT @.  
8.- Confecció de certificats de maternitat i / o paternitat.  
9.- Regularització de les retencions per IRPF per variació de circumstàncies del treballador o dels 
complements salarials a percebre.  
10.- Càlcul dels costos individualitzats per cada treballador i període segons sol·licitud del Client.  
11.- Altes i baixes d'empleats en pràctiques, formació o becaris i la seva tramitació davant 
Seguretat Social.  
12.- Presentació dels calendaris laborals per any.  
13.- Revisió salarial de forma periòdica segons Conveni Col·lectiu aplicable.  
14.- Actualització percentatge de retenció a compte de l'IRPF a sol·licitud de cada treballador.  
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15.- Classificació professional i estudi del Conveni Col·lectiu d'aplicació de cada treballador.  
16.- Redacció de cartes de baixa voluntària o fi de contracte temporal ..  
 
Segon. Contractar el citat servei amb l'advocada ELENA BERNABÉU MARTINEZ amb DNI 
33.451.559Z i domicili social en AVDA. Hispanitat 6-13, Port de Sagunt, d'acord amb els següents 
preus: 
 SERVEI PRESTAT  preu unitari  
Tasques i funcions relatives al personal alcalde, 
regidors, funcionaris i Laboral fix  

14,44.- €  

Tasques i funcions relatives al personal Laboral 
temporal  
 

35,51.- €  

Amb un cost aproximat anual, per a l'any 2019 que ascendirà a la quantitat de, SIS MIL SIS-CENTS 
ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (6.611,57 €) més l'IVA corresponent que ascendeix 
a la quantitat de MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
(1.388,43 €); tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la 
despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 22799, que només suposarà el 
reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura o 
factures corresponents. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22799 TREBALLS EXTERNS. 
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Manifestar la necessitat de procedir a la contractació del servei destinat a assessoria 
laboral d'aquest ajuntament durant l'exercici 2019.  
 Els serveis consisteixen en:  
1.- Confecció de rebuts salarials mensuals i / o pagues extraordinàries amb totes les incidències 
pel que fa a actualitzacions salarials, períodes d'incapacitat laboral transitòria per malaltia 
comuna, accident de treball o malaltia professional.  
2.- Càlcul, liquidació i presentació de les assegurances socials mensuals.  
3.-Tramitació altes, baixes i variacions de dades davant la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.  
4.- Redacció i tramitació dels contractes de treball, les seves pròrrogues i / o variacions, inclosa 
la seva comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Servei Públic d'Ocupació 
Estatal.  
5.- Extinció del contracte de treball mitjançant càlcul i confecció de quitança, certificats 
d'empresa i carta de cessament voluntari o involuntari al treballador.  
6.- Tramitació i comunicacions dels parts de baixa i alta per incapacitat temporal.  
7.- Declaracions d'accidents de treball amb baixa o sense baixa per accident laboral o no laboral 
- DELT @.  
8.- Confecció de certificats de maternitat i / o paternitat.  
9.- Regularització de les retencions per IRPF per variació de circumstàncies del treballador o dels 
complements salarials a percebre.  
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10.- Càlcul dels costos individualitzats per cada treballador i període segons sol·licitud del Client.  
11.- Altes i baixes d'empleats en pràctiques, formació o becaris i la seva tramitació davant 
Seguretat Social.  
12.- Presentació dels calendaris laborals per any.  
13.- Revisió salarial de forma periòdica segons Conveni Col·lectiu aplicable.  
14.- Actualització percentatge de retenció a compte de l'IRPF a sol·licitud de cada treballador.  
15.- Classificació professional i estudi del Conveni Col·lectiu d'aplicació de cada treballador.  
16.- Redacció de cartes de baixa voluntària o fi de contracte temporal ..  
 
Segon. Contractar el citat servei amb l'advocada ELENA BERNABÉU MARTINEZ amb DNI 
33.451.559Z i domicili social en AVDA Hispanitat 6-13, Port de Sagunt, d'acord amb els següents 
preus: 
 SERVEI PRESTAT  preu unitari  
Tasques i funcions relatives al personal alcalde, 
regidors, funcionaris i Laboral fix  

14,44.- €  

Tasques i funcions relatives al personal Laboral 
temporal  

35,51.- €  

Amb un cost aproximat anual, per a l'any 2019 que ascendirà a la quantitat de, SIS MIL SIS-CENTS 
ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (6.611,57 €) més l'IVA corresponent que ascendeix 
a la quantitat de MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
(1.388,43 €); tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la 
despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 22799, que només suposarà el 
reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura o 
factures corresponents. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22799 TREBALLS EXTERNS. 
 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a la contractació de serveis 
de manteniment de la planta de OSMOSI, que diu així: 

L'ajuntament d'Albalat dels Tarongers és propietari d'una planta potabilitzadora que 
s'utilitza per al subministrament d'aigua potable a la població, ja que aquest ajuntament no 
disposa de personal qualificat que pugui encarregar-se del seu control i manteniment, cal la seva 
contractació. 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

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

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari.  
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
 
L'article 18 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic defineix 
el contracte mixt: 
. S'entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o altres 
de diferent classe. 
Únicament podran celebrar contractes mixtos en les condicions establertes en l'article 34.2 de 
la present Llei. 
El règim jurídic de la preparació i adjudicació dels contractes mixtos es determinarà de 
conformitat amb el que estableix aquest article; i el dels seus efectes, compliment i extinció es 
determinarà d'acord amb el que disposa l'article 122.2. 
 
Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos l'objecte 
contingui prestacions de diversos contractes que regula aquesta Llei, s'estarà a les següents 
regles: 
a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, 
subministraments o serveis s'atendrà al caràcter de la prestació principal. 
 
Article 34 Llibertat de pactes 
 
1. En els contractes del sector públic poden incloure qualssevol pactes, clàusules i condicions, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona 
administració. 
2. Només podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt 
quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre si i mantinguin relacions de 
complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional 
dirigida a la satisfacció d'una determinada necessitat oa la consecució d' un cap institucional 
propi de l'entitat contractant. 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
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«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es 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. " 
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Basant-se tot això, es formula la següent PROPOSTA: 
  
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de procedir a la contractació 
del servei destinat al control i manteniment de la planta potabilitzadora que ha de comprendre: 
 Visita mensual del tècnic per al control de tots els elements de la instal·lació. 

 Seguiment continu de la quantitat d'aigua produïda. 
 Informe periòdic del funcionament i estat de la instal·lació. 
 Reposició de productes si fos necessari. 
La Companyia, destinarà a la planta el personal de manteniment i Control necessari, sense càrrec 
addicional. El client només hauria de vigilar Diàriament el nivell de clor, les dades de 
funcionament i efectuar una Crida al nostre servei de seguiment si observa alguna anomalia. 
 
Segon.- Contractar amb PROCESSOS HIDRÀULICS SL amb CIF 97205272 i domicili en C / Albert 
Einstein 22, nau 22, Port de Sagunt; els serveis de manteniment de la planta d'osmosi a font 
d'aigua pública que es realitzarà amb pautes mensuals, per a plantes d'osmosi, seguint els 
criteris higiènics sanitaris que ordena el RD 140/2003 de qualitat d'aigües de consum humà. 
L'import del total dels serveis, anual per 2019, ascendeix a la quantitat de DOS MIL SET-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (2.796,42 €) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a la quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (587,25 €)  
Per dur a terme cadascuna de les pautes, Processos Hidràulics, SL, destinarà tots els elements 
necessaris propis dels treballs a realitzar a què es refereix aquest contracte i les prestacions a 
realitzar seran les compreses en l'oferta que obra en l'expedient MT / 240.119. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 161 
21300. 
  
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat.  
 
Primer.- Manifestar la necessitat de procedir a la contractació del servei destinat al control i 
manteniment de la planta potabilitzadora que ha de comprendre: 
 
 Visita mensual del tècnic per al control de tots els elements de la instal·lació. 
 Seguiment continu de la quantitat d'aigua produïda. 
 Informe periòdic del funcionament i estat de la instal·lació. 
 Reposició de productes si fos necessari. 
 La companyia, destinarà a la planta el personal de manteniment i control necessari, sense 

càrrec addicional. El client només hauria de vigilar diàriament el nivell de clor, les dades de 
funcionament i efectuar una Crida al nostre servei de seguiment si observa alguna anomalia. 

 
Segon.- Contractar amb PROCESSOS HIDRÀULICS SL amb CIF 97205272 i domicili en C / Albert 
Einstein 22, nau 22, Port de Sagunt; els serveis de manteniment de la planta d'osmosi a font 
d'aigua publica que es realitzaran amb pautes mensuals, per a plantes d'osmosi, seguint els 
criteris higiènics sanitaris que ordena el RD 140/2003 de qualitat d'aigües de consum humà. 
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L'import del total dels serveis, anual per 2019, ascendeix a la quantitat de DOS MIL SET-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (2.796,42 €) més l'iva corresponent que 
ascendeix a la quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (587,25 €)  
Per dur a terme cadascuna de les pautes, Processos Hidràulics, SL, destinarà tots els elements 
necessaris propis dels treballs a realitzar a què es refereix aquest contracte i les prestacions a 
realitzar seran les compreses en l'oferta que obra en l'expedient MT / 240.119. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 161 
21300. 
 
Quart Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a la contractació de serveis del 
subministrament de productes farmacèutics, que diu així: 

Amb motiu del CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA 
FARMÀCIA DEL MUNICIPI, en data 9 de maig de 2011 per a finançament de productes 
farmacèutics exclosos de la seguretat Social i per al propi ajuntament; és pel que considero 
necessari disposar d'un contracte de subministrament de productes farmacèutics, per al 
correcte funcionament del servei en l'exercici 2019; pel que a la vista de l'anterior i en virtut de 
la 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

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

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
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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 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. 
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2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti que, per complir el que disposa l'esmentat 
conveni de col·laboració subscrit en data 9 de maig de 2011 i per al propi ajuntament és 
necessari disposar d'un contracte de subministrament de productes farmacèutics per l'any 2019. 
 
Segon.- Contractar amb JOSEFINA BELLOD CATALÁ amb DNI 19.079.247B, el subministrament 
de material de productes farmacèutics destinats al conveni subscrit en 9 de maig de 2011 i al 
propi ajuntament per a l'exercici 2019, pel preu estimat inclòs l'IVA de CINC MIL EUROS (5.000,00 
€). Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 311 48000 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 311 
48000 del pressupost.  

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

Primer.-Manifestar que, per complir el que disposa l'esmentat conveni de col·laboració subscrit 
en data 9 de maig de 2011 i per al propi ajuntament és necessari disposar d'un contracte de 
subministrament de productes farmacèutics per a l'any 2019. 
 
Segon.- Contractar amb JOSEFINA BELLOD CATALÁ amb DNI 19.079.247B, el subministrament 
de material de productes farmacèutics destinats al conveni subscrit en 9 de maig de 2011 i al 
propi ajuntament per a l'exercici 2019, pel preu estimat inclòs l'IVA de CINC MIL EUROS (5.000,00 
€). Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 311 48000 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 

Tercer.-Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 311 
48000 del pressupost. 
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Quart.- Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 
 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a la contractació del servei de 
manteniment de l'ascensor que diu així: 

Havent-se instal·lat un ascensor en aquest ajuntament per millorar les condicions 
d'accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques; per a la seva legalització i posada en 
funcionament cal disposar de dos contractes de serveis. 
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 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 
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subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe 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. S'unirà informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se tot això, es formula la següent PROPOSTA: 
  
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de procedir a la contractació 
dels següents serveis per a l'exercici 2019:  
 
A) Monitorització anticipada Schindler Ahead 
 

A.1 Monitorització anticipada Schindler Ahead 
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La Monitorització anticipada Ahead de Schindler observa el funcionament de la instal·lació de 
forma permanent, per detectar a temps problemes o errors, que permetin a les parts determinar 
conjuntament les actuacions necessàries. 
El sistema de monitorització remota porta a terme les següents tasques fonamentals: 
Serveis Digitals: 

 Recollir, monitoritzar i analitzar les dades tècniques 
 Inicia intervenció en cas d'avaria; sempre que els serveis estiguin coberts pel Contracte 

de Manteniment 
 Subministrament d'informació per mitjà de Ahead Action Board, si està disponible 
 Complir un estricte nivell de seguretat informàtica i de les dades per protegir les dades 

recopilades 
Maquinari: 
- Subministrament d'un paquet de sensors, si cal per adquirir dades tècniques. 
 

A.2 Connectivitat Schindler Ahead 
 
a) connectivitat 

 
La Connectivitat Ahead de Schindler gestiona tota la comunicació digital per veu i dades, 
juntament amb les transaccions administratives amb el proveïdor de telecomunicacions. 
Serveis digitals: 

 Connectivitat sense cables per a la transmissió de dades 
 Inspeccions periòdiques i comprovacions de funcionalitat del sistema de connectivitat 
 Comprovació remota de càrrega de la bateria 
 Actualitzacions remotes del sistema operatiu i de programari addicional 

 
Maquinari: 
 

 Subministrament del maquinari de connectivitat, inclosa una targeta SIM 
 Subministrament d'un dispositiu electrogen de suport 

Si el client opta pel servei de connectivitat digital de Schindler, no requereix un contracte de 
telecomunicacions a part. 

b) Telealarma Digital Schindler Ahead 
 

Schindler rep les trucades d'emergència des de la instal·lació de l'ascensor en un centre 
d'atenció telefònica, un servei que està disponible 24 hores al dia. Schindler també assisteix i 
rescata passatgers atrapats a les cabines dels ascensors d'acord amb la normativa aplicable. 
Servei Digital: 

 Connectivitat digital per a la transmissió de veu 
 Gestió de taxes de comunicació per a la transmissió sense cables de veu i dades 
 Manteniment del sistema d'emergència 
 Comprovacions funcionals regulars del sistema de trucades d'emergència 
 Avaluació de les mesures prescrites per a l'evacuació dels passatgers 

 
Maquinari: 

 Maquinari d'alarma per a les trucades d'emergència des de la cabina i la il·luminació. 
 

Les intervencions per trucades d'emergència provocades per un mal ús o ús indegut es cobren 
d'acord amb les despeses reals suportats. SCHINDLER no es compromet a obtenir les dades 
personals dels passatgers atrapats, inclòs en el cas d'ús indegut. 
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A.3 Altres prestacions addicionals 
 

ahead ActionBoard® 
 
Com a part de l'oferta digital de Schindler, als clients se'ls subministra Ahead ActionBoard®. 
Aquesta plataforma web fa possible un accés simplificat a totes les dades comercials, 
d'explotació i de l'equip, juntament amb informació estadística seleccionada. A més, amb 
ActionBoard® el client pot compilar i descarregar informes i sol·licitar serveis a demanda. Les 
instal·lacions amb Ahead RemoteMonitoring reben dades en temps real. 
Serveis digitals: 

 Configuració de Ahead ActionBoard® 
 Subministrament de les dades tècniques corresponents a la cartera del client 
 Formació presencial o remota d'un usuari essencial 

aplicacions: 
 Ahead ActionBoard®, una plataforma de comunicació activa que ofereix una informació 

personalitzada 
 

B) Contracte de manteniment 
 

B.1 Schindler Manteniment Exclusive 
 

Schindler es compromet a revisar, inspeccionar i efectuar el manteniment preventiu del (s) equip 
(s) i realitzar les reparacions aquí descrites, d'acord amb la legislació vigent i els sistemes de 
treball establerts per Schindler. En particular: 

 Schindler conservarà el / els equips d'acord amb el que disposa la vigent Instrucció 
tècnica complementària (Reial Decret 88/2013). 

 En cas d'avaria amb parada de la instal·lació, Schindler enviarà al personal competent 
a sol·licitud del client o de la persona encarregada de la instal·lació, en els terminis 
màxims següents: 24 hores si no s'hagués produït atrapament de persones i de manera 
immediata si hagués persones atrapades, accidents o urgències similars. 

 En cas d'apreciar que l'equip no compleix les condicions vigents exigibles o que no es 
troba en les condicions necessàries per garantir el seu bon funcionament, Schindler 
comunicarà al client els elements que hagin de substituir-se. 

 En cas d'apreciar risc greu i imminent d'accident, Schindler interromprà el servei de 
l'ascensor fins que es realitzi la reparació corresponent. 

 En cas d'accident amb danys a persones o coses, Schindler ho ha de comunicar a l'òrgan 
competent de la comunitat autònoma i interromprà el servei de l'equip fins que es 
realitzi la corresponent reparació i inspecció, si s'escau, i ho autoritzi l'òrgan. 

 Schindler mantindrà al dia el registre de manteniment de l'equip. 
 En el termini de 30 dies des que s'hagués produït l'alta o baixa del contracte de 

conservació, Schindler ho ha de comunicar a l'òrgan competent de la comunitat 
autònoma i posarà a la seva disposició, si escau, l'historial de manteniment. 
 

a) Inspecció i manteniment preventiu 
 

Les inspeccions periòdiques del manteniment preventiu comprenen: 
 Comprovació del funcionament i ajust de la unitat de tracció, mitjans de suspensió, caixa 

del reductor, frens, politja i tambor de tracció, cables, politja de desviament, portes de 
buit i guies del (s) ascensor (és); 

 Lubricació dels components esmentats en la mesura adequada a l'ús d'aquest (s) 
ascensor (és); 
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 Comprovació i ajust de les condicions de viatge del (els) ascensor (és), especialment de 
la seva precisió de parada; 

 Verificació funcional de la connexió, maniobra, monitorització i altres equips de 
seguretat, i dels displays i equip d'il·luminació; 

 Comprovació de funcionament i possibles danys del (els) ascensor (és); 
 Revisió del nivell d'oli de la unitat de tracció; 
 En la mesura requerida per mantenir la instal·lació en funcionament, neteja de la brutícia 

que s'origini dins de la instal·lació en els components anteriorment esmentats; 
 Neteja de la brutícia acumulada a la cambra de màquines, el sostre de la cabina i el fossat 

del buit, quan sigui necessari. 
 

b) Atenció d'avaries 
 

Schindler corregirà les errades de funcionament que es detectin durant les inspeccions 
periòdiques del manteniment preventiu, o que es produeixin durant la jornada laboral de 
Schindler en els dies legalment establerts (tret que s'hagin contractat condicions particulars) i 
que siguin posats en coneixement de Schindler per el Client o per tercers designats per aquest. 
 

c) reparacions 
 

Schindler repararà o substituirà al seu càrrec els components que sigui necessari reposar a causa 
del desgast o trencament, per exemple: elements del limitador de velocitat, del fre, selectors 
mecànics de pisos, elements d'accionament de portes, l'operador de la porta i politja de 
desviament, sempre que aquests treballs no obliguin a la substitució de components principals 
de la instal·lació o les seves característiques tècniques, d'acord amb la legislació aplicable a 
ascensors. 
Schindler substituirà a temps els cables de tracció, els cables del selector mecànic de pisos, les 
politges de tracció, els volants de tracció i les mànigues de maniobres, per tal de garantir la 
seguretat de les instal·lacions. 
A intervals regulars, Schindler canviarà l'oli de la (s) unitat (s) de tracció del (els) ascensor (és), 
d'acord a les instruccions del fabricant i eliminarà convenientment l'oli. 
Schindler només substituirà sense càrrec els llums danyades o defectuoses de la cabina durant 
les inspeccions periòdiques del manteniment preventiu del (s) ascensor (és). 
Schindler garantirà, durant un període de dos anys, la correcció de les deficiències atribuïdes a 
una mala execució de les operacions que li hagin estat encomanades, així com de les 
conseqüències que d'elles es derivin. 
Queden excloses les obligacions de reparació o substitució quan els treballs corresponents 
derivin de la presència de deficiències en la instal·lació (incloent materials trencats, desgastats 
o deteriorats) o d'incompliments de la normativa, codis o estàndards aplicables, que existissin 
abans de la primera revisió de la instal·lació per part de Schindler. En aquest cas, Schindler 
notificarà al Client la feina que quedi exclòs dins dels 30 dies següents al començament del 
contracte. El Client haurà llavors executar aquests treballs, al seu propi càrrec, dins dels 90 dies 
següents a la recepció de la notificació de Schindler, podent encargárselos a Schindler oa un 
tercer. 
Amb anterioritat a la primera revisió de Schindler sobre la instal·lació, el Client lliurarà a 
Schindler, de conformitat amb la norma EN-13015, el manual d'instruccions de manteniment. 
En cas de no fer-ho, Schindler podrà crear un nou manual a càrrec del Client d'acord amb la seva 
millor coneixement i experiència. 
Queden excloses de l'obligació de reparació o substitució, les peces la vida útil s'extingeixi per 
obsolescència o ús inadequat de l'ascensor. S'entendrà en tot cas que una peça ha quedat 
obsoleta o s'ha extingit la seva vida útil, quan quedi acreditat, per qualsevol mitjà, el seu ús 
durant més de vint anys o pel període inferior de vida útil que hi hagi definit el seu fabricant. 
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d) Disponibilitat de peces de recanvi 

 
Schindler disposa de peces de recanvi per a un període de vint anys a partir de la data de posada 
en marxa del (els) equip (s) afectats, sempre que es tracti d'equips fabricats per Schindler. En la 
resta dels casos la disponibilitat serà la que estableixi la llei en cada moment. Això no és aplicable 
a mòduls que continguin components electrònics. Quan expiri aquesta disponibilitat, o quan 
siguin tercers els proveïdors que aportin altres peces de recanvi, Schindler proposarà al Client 
solucions alternatives per garantir el funcionament del (els) equip (s). 
Les parts acorden que Schindler és l'únic propietari i responsable, sempre que el Client no les 
reclami, de les peces de recanvi i components que hagin estat desmuntats, així com l'oli i 
lubricants que hagin estat substituïts i garanteix la seva eliminació adequada de forma gratuïta. 
 

e) Inspeccions oficials (Inspeccions Periòdiques Reglamentàries IPR) 
 

Per tal de que el Client pugui sol·licitar i dur a terme en termini la realització de les inspeccions 
periòdiques reglamentàries obligatòries, Schindler li notificarà amb una antelació de dos mesos 
la data en què correspongui fer la següent inspecció periòdica. 
Schindler estarà present durant la realització de la inspecció periòdica, en la que proporcionarà 
suport i assessorament tècnic al Client i prestarà assistència a l'Organisme de Control Autoritzat 
(OCA) per al seu adequat compliment i màxima seguretat en les maniobres a realitzar. 
En tot cas, els serveis prestats per l'organisme de control autoritzat no estaran coberts pel 
present contracte, sent el seu pagament de càrrec del Client. 
 

f) Formació a un responsable de la instal·lació 
 

Schindler instruirà en el maneig de l'aparell al personal encarregat del mateix, facilitant 
instruccions d'utilització i per a situacions d'emergència. 
 

g) serveis addicionals 
 

El Client abonarà a Schindler els treballs de manteniment que estiguin fora de l'àmbit dels 
Serveis esmentats en aquest contracte. 
 

h) Centre d'atenció d'avisos 
 

Schindler disposa d'un centre propi d'atenció d'avisos "Schindler 24 hores" per atendre els 365 
dies de l'any i durant les 24 hores del dia les trucades corresponents als avisos en totes les 
instal·lacions mantingudes per Schindler. 
El nombre d'atenció d'avisos a nivell nacional és: 900.400.272 
 

i) Defensor del Client i contacte amb Schindler 
 

Schindler disposa d'un departament dissenyat per garantir l'accés a la Direcció de l'empresa 
quan el client consideri que no ha estat atès degudament pels canals habituals. Gestiona 
informació relacionada amb la percepció dels clients. No té competències comercials, tècniques 
ni legals, limitant-se la seva activitat a les relacions amb els clients derivades pròpiament del 
servei, sent interlocutor en última instància del Client i situant-se en el seu lloc (Defensor del 
Client). 
Contacte: vozdelcliente@es.schindler.com , Telèfon gratuït 900 122 191, Fax 900.122.193. 
A més, Schindler posa a disposició del Client les seves dades de contacte: 
marketing@es.schindler.com. Avinguda d'Europa, nº 22, Alcobendas 28108, Madrid. 



64 
 

 
B.2 Altres prestacions addicionals 

 
a. Notificació d'avisos per correu electrònic 

 
Schindler enviarà un correu electrònic al client al tancament de l'avís. 
 

b. Assistència Tècnica Gran (ATA) 
 

Schindler atendrà els avisos per errades operatives del (s) equip (s) durant l'horari de 08.30 a 
21.00 de dilluns a divendres i dissabtes de 09.30 a 18.00. L'atenció d'aquest servei inclou el 
desplaçament del tècnic a les instal·lacions del Client així com el temps necessari per a la 
resolució de la incidència detectada, sempre que aquesta sigui possible. 
 
segon. Contractar els esmentats serveis amb Schindler SA, amb CIF A-50001726 i domicili social 
a Saragossa, CP 50720, carrer albardín, 58 (Polígon Empresarium, per les següents quanties: 

A. La remuneració anual dels serveis descrits en aquest contracte és de 179,88 en lletra: CENT 
SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS més el corresponent impost aplicable 
sobre el valor afegit exigit per llei, que a data d'aquest contracte és 21, 0%. El preu complet 
a data del present, impostos inclosos, és 217,65 €. 

B. La remuneració anual dels serveis descrits aquest contracte és / EUR net: 1.816,70 
en lletra: MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS més el corresponent impost 
aplicable sobre el valor afegit exigit per llei, que a data d'aquest contracte és 21,0%. total 2.198,21 
€. 

 

Amb un cost aproximat anual, per a l'any 2019 que ascendirà a la quantitat total de DOS MIL 
QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (2.415,86 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer. - D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019 , per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21200 reparació manteniment i conservació ajuntament. 
Vista la proposta s'acorda per unanimitat:  
 
Primer. -Manifestar la necessitat de procedir a la contractació dels següents serveis per a 
l'exercici 2019:  
 

A) Monitorització anticipada Schindler Ahead 
 

 A.1 Monitorització anticipada Schindler Ahead 
 

La Monitorització anticipada Ahead de Schindler observa el funcionament de la instal·lació de 
forma permanent, per detectar a temps problemes o errors, que permetin a les parts determinar 
conjuntament les actuacions necessàries. 
El sistema de monitorització remota porta a terme les següents tasques fonamentals: 
Serveis Digitals: 

 Recollir, monitoritzar i analitzar les dades tècniques 
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 Inicia intervenció en cas d'avaria; sempre que els serveis estiguin coberts pel Contracte 
de Manteniment 

 Subministrament d'informació per mitjà de Ahead Action Board, si està disponible 
 Complir un estricte nivell de seguretat informàtica i de les dades per protegir les dades 

recopilades 
Maquinari: 
- Subministrament d'un paquet de sensors, si cal per adquirir dades tècniques. 
 

A.2 Connectivitat Schindler Ahead 
 

 a) Connectivitat 
 

La Connectivitat Ahead de Schindler gestiona tota la comunicació digital per veu i dades, 
juntament amb les transaccions administratives amb el proveïdor de telecomunicacions. 
Serveis digitals: 

 Connectivitat sense cables per a la transmissió de dades 
 Inspeccions periòdiques i comprovacions de funcionalitat del sistema de connectivitat 
 Comprovació remota de càrrega de la bateria 
 Actualitzacions remotes del sistema operatiu i de programari addicional 

 
Maquinari: 
 

 Subministrament del maquinari de connectivitat, inclosa una targeta SIM 
 Subministrament d'un dispositiu electrogen de suport 

Si el client opta pel servei de connectivitat digital de Schindler, no requereix un contracte de 
telecomunicacions a part. 
 
 

b) Telealarma Digital Schindler Ahead 
 

Schindler rep les trucades d'emergència des de la instal·lació de l'ascensor en un centre 
d'atenció telefònica, un servei que està disponible 24 hores al dia. Schindler també assisteix i 
rescata passatgers atrapats a les cabines dels ascensors d'acord amb la normativa aplicable. 
Servei Digital: 

 Connectivitat digital per a la transmissió de veu 
 Gestió de taxes de comunicació per a la transmissió sense cables de veu i dades 
 Manteniment del sistema d'emergència 
 Comprovacions funcionals regulars del sistema de trucades d'emergència 
 Avaluació de les mesures prescrites per a l'evacuació dels passatgers 

 
Maquinari: 

 Maquinari d'alarma per a les trucades d'emergència des de la cabina i la il·luminació. 
 

Les intervencions per trucades d'emergència provocades per un mal ús o ús indegut es cobren 
d'acord amb les despeses reals suportats. SCHINDLER no es compromet a obtenir les dades 
personals dels passatgers atrapats, inclòs en el cas d'ús indegut. 
 

A.3 Altres prestacions addicionals 
 

ahead ActionBoard® 
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Com a part de l'oferta digital de Schindler, als clients se'ls subministra Ahead ActionBoard®. 
Aquesta plataforma web fa possible un accés simplificat a totes les dades comercials, 
d'explotació i de l'equip, juntament amb informació estadística seleccionada. A més, amb 
ActionBoard® el client pot compilar i descarregar informes i sol·licitar serveis a demanda. Les 
instal·lacions amb Ahead RemoteMonitoring reben dades en temps real. 
Serveis digitals: 

 Configuració de Ahead ActionBoard® 
 Subministrament de les dades tècniques corresponents a la cartera del client 
 Formació presencial o remota d'un usuari essencial 

aplicacions: 
 Ahead ActionBoard®, una plataforma de comunicació activa que ofereix una informació 

personalitzada 
 

B) Contracte de manteniment 
 
 B.1 Schindler Manteniment Exclusive 

 
Schindler es compromet a revisar, inspeccionar i efectuar el manteniment preventiu del (s) equip 
(s) i realitzar les reparacions aquí descrites, d'acord amb la legislació vigent i els sistemes de 
treball establerts per Schindler. En particular: 

 Schindler conservarà el / els equips d'acord amb el que disposa la vigent Instrucció 
tècnica complementària (Reial Decret 88/2013). 

 En cas d'avaria amb parada de la instal·lació, Schindler enviarà al personal competent 
a sol·licitud del client o de la persona encarregada de la instal·lació, en els terminis 
màxims següents: 24 hores si no s'hagués produït atrapament de persones i de manera 
immediata si hagués persones atrapades, accidents o urgències similars. 

 En cas d'apreciar que l'equip no compleix les condicions vigents exigibles o que no es 
troba en les condicions necessàries per garantir el seu bon funcionament, Schindler 
comunicarà al client els elements que hagin de substituir-se. 

 En cas d'apreciar risc greu i imminent d'accident, Schindler interromprà el servei de 
l'ascensor fins que es realitzi la reparació corresponent. 

 En cas d'accident amb danys a persones o coses, Schindler ho ha de comunicar a l'òrgan 
competent de la comunitat autònoma i interromprà el servei de l'equip fins que es 
realitzi la corresponent reparació i inspecció, si s'escau, i ho autoritzi l'òrgan. 

 Schindler mantindrà al dia el registre de manteniment de l'equip. 
 En el termini de 30 dies des que s'hagués produït l'alta o baixa del contracte de 

conservació, Schindler ho ha de comunicar a l'òrgan competent de la comunitat 
autònoma i posarà a la seva disposició, si escau, l'historial de manteniment. 

 
a) Inspecció i manteniment preventiu 

 
Les inspeccions periòdiques del manteniment preventiu comprenen: 

 Comprovació del funcionament i ajust de la unitat de tracció, mitjans de suspensió, 
caixa del reductor, frens, politja i tambor de tracció, cables, politja de desviament, 
portes de buit i guies del (s) ascensor (és); 

 Lubricació dels components esmentats en la mesura adequada a l'ús d'aquest (s) 
ascensor (és); 

 Comprovació i ajust de les condicions de viatge del (els) ascensor (és), especialment de 
la seva precisió de parada; 

 Verificació funcional de la connexió, maniobra, monitorització i altres equips de 
seguretat, i dels displays i equip d'il·luminació; 

 Comprovació de funcionament i possibles danys del (els) ascensor (és); 
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 Revisió del nivell d'oli de la unitat de tracció; 
 En la mesura requerida per mantenir la instal·lació en funcionament, neteja de la 

brutícia que s'origini dins de la instal·lació en els components anteriorment esmentats; 
 Neteja de la brutícia acumulada a la cambra de màquines, el sostre de la cabina i el 

fossat del buit, quan sigui necessari. 
 

b) Atenció d'avaries 
 

Schindler corregirà les errades de funcionament que es detectin durant les inspeccions 
periòdiques del manteniment preventiu, o que es produeixin durant la jornada laboral de 
Schindler en els dies legalment establerts (tret que s'hagin contractat condicions particulars) i 
que siguin posats en coneixement de Schindler per el Client o per tercers designats per aquest. 
 
c) Reparacions 

 
Schindler repararà o substituirà al seu càrrec els components que sigui necessari reposar a causa 
del desgast o trencament, per exemple: elements del limitador de velocitat, del fre, selectors 
mecànics de pisos, elements d'accionament de portes, l'operador de la porta i politja de 
desviament, sempre que aquests treballs no obliguin a la substitució de components principals 
de la instal·lació o les seves característiques tècniques, d'acord amb la legislació aplicable a 
ascensors. 
Schindler substituirà a temps els cables de tracció, els cables del selector mecànic de pisos, les 
politges de tracció, els volants de tracció i les mànigues de maniobres, per tal de garantir la 
seguretat de les instal·lacions. 
A intervals regulars, Schindler canviarà l'oli de la (s) unitat (s) de tracció del (els) ascensor (és), 
d'acord a les instruccions del fabricant i eliminarà convenientment l'oli. 
Schindler només substituirà sense càrrec els llums danyades o defectuoses de la cabina durant 
les inspeccions periòdiques del manteniment preventiu del (s) ascensor (és). 
Schindler garantirà, durant un període de dos anys, la correcció de les deficiències atribuïdes a 
una mala execució de les operacions que li hagin estat encomanades, així com de les 
conseqüències que d'elles es derivin. 
Queden excloses les obligacions de reparació o substitució quan els treballs corresponents 
derivin de la presència de deficiències en la instal·lació (incloent materials trencats, desgastats 
o deteriorats) o d'incompliments de la normativa, codis o estàndards aplicables, que existissin 
abans de la primera revisió de la instal·lació per part de Schindler. En aquest cas, Schindler 
notificarà al Client la feina que quedi exclòs dins dels 30 dies següents al començament del 
contracte. El Client haurà llavors executar aquests treballs, al seu propi càrrec, dins dels 90 dies 
següents a la recepció de la notificació de Schindler, podent encargárselos a Schindler oa un 
tercer. 
Amb anterioritat a la primera revisió de Schindler sobre la instal·lació, el Client lliurarà a 
Schindler, de conformitat amb la norma EN-13015, el manual d'instruccions de manteniment. 
En cas de no fer-ho, Schindler podrà crear un nou manual a càrrec del Client d'acord amb la seva 
millor coneixement i experiència. 
Queden excloses de l'obligació de reparació o substitució, les peces la vida útil s'extingeixi per 
obsolescència o ús inadequat de l'ascensor. S'entendrà en tot cas que una peça ha quedat 
obsoleta o s'ha extingit la seva vida útil, quan quedi acreditat, per qualsevol mitjà, el seu ús 
durant més de vint anys o pel període inferior de vida útil que hi hagi definit el seu fabricant. 
 
d) Disponibilitat de peces de recanvi 

 
Schindler disposa de peces de recanvi per a un període de vint anys a partir de la data de posada 
en marxa del (els) equip (s) afectats, sempre que es tracti d'equips fabricats per Schindler. En la 
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resta dels casos la disponibilitat serà la que estableixi la llei en cada moment. Això no és aplicable 
a mòduls que continguin components electrònics. Quan expiri aquesta disponibilitat, o quan 
siguin tercers els proveïdors que aportin altres peces de recanvi, Schindler proposarà al Client 
solucions alternatives per garantir el funcionament 
del (s) equip (s). 
Les parts acorden que Schindler és l'únic propietari i responsable, sempre que el Client no les 
reclami, de les peces de recanvi i components que hagin estat desmuntats, així com l'oli i 
lubricants que hagin estat substituïts i garanteix la seva eliminació adequada de forma gratuïta. 
 
e) Inspeccions oficials (Inspeccions Periòdiques Reglamentàries IPR) 

 
Per tal de que el Client pugui sol·licitar i dur a terme en termini la realització de les inspeccions 
periòdiques reglamentàries obligatòries, Schindler li notificarà amb una antelació de dos mesos 
la data en què correspongui fer la següent inspecció periòdica. 
Schindler estarà present durant la realització de la inspecció periòdica, en la que proporcionarà 
suport i assessorament tècnic al Client i prestarà assistència a l'Organisme de Control Autoritzat 
(OCA) per al seu adequat compliment i màxima seguretat en les maniobres a realitzar. 
En tot cas, els serveis prestats per l'organisme de control autoritzat no estaran coberts pel 
present contracte, sent el seu pagament de càrrec del Client. 
 

f) Formació a un responsable de la instal·lació 
 

Schindler instruirà en el maneig de l'aparell al personal encarregat del mateix, facilitant 
instruccions d'utilització i per a situacions d'emergència. 
 

g) Serveis addicionals 
 

El Client abonarà a Schindler els treballs de manteniment que estiguin fora de l'àmbit dels 
Serveis esmentats en aquest contracte. 
 

i) Centre d'atenció d'avisos 
 

Schindler disposa d'un centre propi d'atenció d'avisos "Schindler 24 hores" per atendre els 365 
dies de l'any i durant les 24 hores del dia les trucades corresponents als avisos en totes les 
instal·lacions mantingudes per Schindler. 
El nombre d'atenció d'avisos a nivell nacional és: 900.400.272 
 

i) Defensor del Client i contacte amb Schindler 
 

Schindler disposa d'un departament dissenyat per garantir l'accés a la Direcció de l'empresa 
quan el client consideri que no ha estat atès degudament pels canals habituals. Gestiona 
informació relacionada amb la percepció dels clients. No té competències comercials, tècniques 
ni legals, limitant-se la seva activitat a les relacions amb els clients derivades pròpiament del 
servei, sent interlocutor en última instància del Client i situant-se en el seu lloc (Defensor del 
Client). 
Contacte: vozdelcliente@es.schindler.com , Telèfon gratuït 900 122 191, Fax 900.122.193. 
A més, Schindler posa a disposició del Client les seves dades de contacte: 
marketing@es.schindler.com. Avinguda d'Europa, nº 22, Alcobendas 28108, Madrid. 
 

B.2 Altres prestacions addicionals 
 

 a) Notificació d'avisos per correu electrònic 
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Schindler enviarà un correu electrònic al client al tancament de l'avís. 
 
 b) Assistència Tècnica Gran (ATA) 

 
Schindler atendrà els avisos per errades operatives del (s) equip (s) durant l'horari de 08.30 a 
21.00 de dilluns a divendres i dissabtes de 09.30 a 18.00. L'atenció d'aquest servei inclou el 
desplaçament del tècnic a les instal·lacions del Client així com el temps necessari per a la 
resolució de la incidència detectada, sempre que aquesta sigui possible. 
 
segon. Contractar els esmentats serveis amb Schindler SA, amb CIF A-50001726 i domicili social 
a Saragossa, CP 50720, carrer albardín, 58 (Polígon Empresarium, per les següents quanties: 

A) La remuneració anual dels serveis descrits en aquest contracte és de  
179,88 en lletra: CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS més el corresponent 
impost aplicable sobre el valor afegit exigit per llei, que a data d'aquest contracte és 21,0%. El preu 
complet a data del present, impostos inclosos, és 217,65 €. 

B) La remuneració anual dels serveis descrits aquest contracte és / EUR net: 1.816,70 
en lletra: MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS més el corresponent impost 
aplicable sobre el valor afegit exigit per llei, que a data d'aquest contracte és 21,0%. total 2.198,21 
€. 

 

Amb un cost aproximat anual, per a l'any 2019 que ascendirà a la quantitat total de DOS MIL 
QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (2.415,86 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer. - Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21200 reparacion, manteniment i conservació ajuntament. 
 
Quart.- Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'Ajuntament per a la contractació del muntatge de 

la Foguera de Sant Antoni, que diu així: 
Amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Antoni el dia 17 de gener de 2019 i com és 
tradicional a la població, per a la foguera de Sant Antoni, es fa necessari contractar la realització 
dels treballs de muntar, desmuntar i netejar la foguera de Sant Antoni. 
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. 
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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. 
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Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de contractar la prestació del 
servei per muntar, desmuntar i netejar la foguera de Sant Antoni, per a la celebració de la festa 
de caràcter tradicional. 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil TRANSFORMACIONS LLORENS SL, amb CIF B96.495.791 i 
domicili en C / Alorco, 5 Sagunt. La prestació del servei consistent en muntar, desmuntar i netejar 
la foguera de Sant Antoni, pel preu de CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS (563 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a CENT DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (118,23 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del present pressupost.  

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

Primer.- Manifestar la necessitat de contractar la prestació del servei per muntar, desmuntar i 
netejar la foguera de Sant Antoni, per a la celebració de la festa de caràcter tradicional. 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil TRANSFORMACIONS LLORENS SL, amb CIF B96.495.791 i 
domicili en C / Alorco, 5 Sagunt. La prestació del servei consistent en muntar, desmuntar i netejar 
la foguera de Sant Antoni, pel preu de CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS (563 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a CENT DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (118,23 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del present pressupost.  
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Quart.- Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'Alcaldessa per a la contractació del 

subministrament d'equips de protecció individual, que diu així: 
Tenint en compte que aquest ajuntament s'acull a totes les subvencions que promou la 
Generalitat Valenciana i Diputació de València per al foment d'ocupació, sent la categoria de 
peons o jardiners, les que més es solen contractar, de manera que necessita un contracte de 
subministrament d'Equips de Protecció Individual, per al seu equipament en l'exercici 2019; pel 
que a la vista de l'anterior i en virtut de la 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

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

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 



73 
 

"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 
lesnormes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti que, per a l'adquisició dels equips de 
protecció individual, dels peons a contractar dins dels plans de foment d'ocupació durant l'any 
2019, cal la contractació de l'esmentat subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb GERMANS LLACER SL (DS LABORAL) amb CIF B97715379, el 
subministrament de vestuari i protecció dels peons, jardiners i la resta de personal en l'exercici 
2019, pel preu estimat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS IVA INCLÒS (250 €). Tenint en compte 
que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació 
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pressupostària 920 22104 que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del 
contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22104 del pressupost.  
 

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
Primer.-Manifestar que, per a l'adquisició dels equips de protecció individual, dels peons a 
contractar dins dels plans de foment d'ocupació durant l'any 2019, cal la contractació de 
l'esmentat subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb GERMANS LLACER SL (DS LABORAL) amb CIF B97715379, el 
subministrament de vestuari i protecció dels peons, jardiners i la resta de personal en l'exercici 
2019, pel preu estimat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS IVA INCLÒS (250 €). Tenint en compte 
que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 920 22104 que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del 
contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22104 del pressupost.  
 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa per a la contractació del 

subministrament de carns embotits i carn freda per als esdeveniments de 2019, que diu 
així: 

 
Durant l'any se celebren un seguit d'esdeveniments que fan aconsellable la celebració d'un 
contracte de subministrament de carns, embotits i fiambres per a l'any 2019; pel que a la vista 
de l'anterior i en virtut de la 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

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

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

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

 
L'article 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 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. 
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En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti que, per a l'adquisició de carn, embotits i 
carns fredes, relacionats amb esdeveniments que se celebren a la localitat durant l'any 2019, cal 
la contractació de l'esmentat subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb CARNISSERIA JOSE M. ANTONI amb DNI 73.500.124J, el 
subministrament de carns, embotits i embotits per a la celebració d'esdeveniments a realitzar 
en la localitat durant l'exercici 2019, pel preu estimat inclòs l'IVA de MIL CINC-CENTS EUROS 
(1.500 €). Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338 22609 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del pressupost.  
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:  
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Primer.- Manifestar que, per a l'adquisició de carn, embotits i carns fredes, relacionats amb 
esdeveniments que se celebren a la localitat durant l'any 2019, cal la contractació de l'esmentat 
subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb CARNISSERIA JOSE M. ANTONI amb DNI 73.500.124J, el 
subministrament de carns, embotits i embotits per a la celebració d'esdeveniments a realitzar 
en la localitat durant l'exercici 2019, pel preu estimat inclòs l'IVA de MIL CINC-CENTS EUROS 
(1.500 €). Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338 22609 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del pressupost.  
 
Quart.- Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa per a la contractació d'un servei 

d'hostaleria per a atencions protocol·làries i de més que diu així: 

PROPOSTA D'ALCALDIA 
 

Per atendre els possibles compromisos que ha aquesta alcaldia li puguin sorgir per atendre 
assumptes protocol·laris, relacionades amb activitats de les associacions locals i altres 
esdeveniments locals, aquesta alcaldia considera necessari la realització d'un contracte de 
serveis d'hostaleria.  
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. " 
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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 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. 
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2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de contractar la prestació del 
servei d'hostaleria, per a atendre possibles necessitats que puguin sorgir durant l'exercici 2019. 
 
Segon.- Contractar amb CARLOS SERRANO GARRIDO amb DNI 33.413.815J i domicili a P / general 
Vives nº2 Albalat dels Tarongers. La prestació del servei d'hostaleria que se li pugui demanar per 
aquest ajuntament durant l'any 2019, pel preu estimat de CINC-CENTS EUROS (500 €) IVA inclòs. 
Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 912 22601 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 912 
22601 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 d'hostaleria, per a atendre 
possibles necessitats que puguin sorgir durant l'exercici 2019. 
 
Segon.- Contractar amb CARLOS SERRANO GARRIDO amb DNI 33.413.815J i domicili a P / general 
Vives nº2 Albalat dels Tarongers. La prestació del servei d'hostaleria que se li pugui demanar per 
aquest ajuntament durant l'any 2019, pel preu estimat de CINC-CENTS EUROS (500 €) IVA inclòs. 
Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 912 22601 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 912 
22601 del present pressupost.  
 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 

 Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa per a contractació del subministrament 
de pans i brioixeria per a celebració d'esdeveniments durant l'any 2019, que diu així: 

Durant l'any se celebren un seguit d'esdeveniments que fan aconsellable la celebració d'un 
contracte de subministrament de productes del forn per a l'any 2019; pel que a la vista de 
l'anterior i en virtut de la 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
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 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 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 
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procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 podrà seguir-se 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.- Manifestar que, per a l'adquisició de pans i brioixeria, relacionats amb esdeveniments 
que se celebren a la localitat durant l'any 2019, cal la contractació de l'esmentat 
subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb FORN PASTISSERIA PEDRO JORDÁN FORTS amb DNI 33.403.164B, el 
subministrament de pans i brioixeria per a la celebració d'esdeveniments a realitzar en la 
localitat durant l'exercici 2019, pel preu estimat inclòs l'IVA de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS 
(250 €). Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338 22609 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del pressupost.  
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
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Primer.-Manifestar que, per a l'adquisició de pans i brioixeria, relacionats amb esdeveniments 
que se celebren a la localitat durant l'any 2019, cal la contractació de l'esmentat 
subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb FORN PASTISSERIA PEDRO JORDÁN FORTS amb DNI 33.403.164B, el 
subministrament de pans i brioixeria per a la celebració d'esdeveniments a realitzar en la 
localitat durant l'exercici 2019, pel preu estimat inclòs l'IVA de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS 
(250 €) Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338 22609 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del pressupost. 
 
Quart.- fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa per a contractació del 

subministrament de vestuari i altres complements d'auxiliar de policia que diu així: 

Davant les possibles necessitats que puguin sorgir per a l'equipament vestuari i altres 
complements de l'auxiliar de policia és convenient per a l'exercici 2019 realitzar el contracte del 
subministrament; pel que a la vista de l'anterior i en virtut de la 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

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

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
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«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es 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. " 
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Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA: 

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti que, per a l'adquisició de vestuari i 
complements del lloc d'auxiliar de policia, és necessari la contractació de l'esmentat 
subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb ARMERIA RAUL SL amb CIF B12209698, el subministrament de vestuari 
i complements per al lloc d'auxiliar de policia en l'exercici 2019, pel preu estimat de CINC-CENTS 
EUROS (500 €) IVA INCLÒS. Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i 
disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 130 22104 que només suposarà 
el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura 
corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22104 del pressupost.  

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

Primer.- Manifestar que, per a l'adquisició de vestuari i complements del lloc d'auxiliar de policia, 
és necessari la contractació de l'esmentat subministrament. 
 
Segon.- Contractar amb Armeria RAÚL SL amb CIF B12209698, el subministrament de vestuari i 
complements per al lloc d'auxiliar de policia en l'exercici 2019, pel preu estimat de CINC-CENTS 
EUROS (500 €) IVA INCLÒS. Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i 
disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 130 22104 que només suposarà 
el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura 
corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
22104 del pressupost. 
 
Quart.- fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'Alcaldessa per a contractació del 

subministrament de cava i altres per a celebració de l'entrada de l'any nou, que diu així: 

Per a la celebració de l'entrada del nou any com és habitual aquest ajuntament celebra una festa 
en la qual es reparteix entre els assistents raïm, cava, gots; pel que a la vista de l'anterior i en 
virtut de la 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
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 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 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 
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procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
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 manifesti la necessitat i urgència sobre la contractació 
del subministrament de cava i altres per a la celebració de la festa l'1 de gener de el 2019. 
 
Segon.- Contractar amb CASA PAQUITA EL CAMPANER SL amb NIF B 98967730, el 
subministrament de cava, gots i bossa per a l'entrada d'any nou a realitzar en la localitat pel preu 
estimat de NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (95 , 91 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a la quantitat de VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (20,14 €). 
Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 338 22609 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del pressupost.  
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
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Primer.- Manifestar la necessitat i urgència de contractació del subministrament de cava i altres 
per a la celebració de la festa l'1 de gener de el 2019. 
 
Segon.- Contractar amb CASA PAQUITA EL CAMPANER SL amb NIF B 98967730, el 
subministrament de cava, gots i bossa per a l'entrada d'any nou a realitzar en la localitat pel preu 
estimat de NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (95 , 91 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a la quantitat de VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (20,14 €). 
Tenint en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la despesa amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 338 22609 que només suposarà el reconeixement de 
l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 338 
22609 del pressupost.  
 
Quart.- fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.  
 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'Alcaldessa per a organització de part del IV 

TRAIL D'ALBALAT DELS TARONGERS que diu així: 
 

PROPOSTA D'ALCALDIA 
 

Amb motiu de la celebració de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, cal realitzar 
la contractació del servei que s'encarregui de part de la seva organització, 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: 
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«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es 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. " 
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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 part de l'organització de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, 
concretament: 
 
 

UNITATS DESCRIPCIÓ 
1 CRONOMETRATGE AMB DORSAL SOL ÚS (FINS 500 corredors) 

500 SAMARRETES serigrafiades AMB BOSSA CALDO ANETO I BRICK CALDO 
1 PANTALLA I PER SERIGRAFIA SAMARRETES 
1 ARC INFLABLE 
1 RELLOTGE LED 
1 IMPERDIBLES 

500 SEGUR CORREDOR 
1 PUBLICITAT PAGADA A FACEBOOK 
1 MUNTATGE DE TANQUES EN META I AVITUALLAMENT FINAL (100 TANQUES) 

500 PLATAFORMA D'INSCRIPCIONS 
48 TROFEUS PERSONALITZATS 

2000 AIGUA 
500 ISOTONIC 

 
 
Segon.- Contractar amb la mercantil CRONOMETRATGE I ORGANITZACIÓ ESPORTIVA SL, amb CIF 
B98.691.322 i domicili en AVDA / Sants de la Pedra 81 14, Sagunt. La prestació del servei 
consistent en part de l'organització de la IV EDICIÓ TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, segons 
s'ha detallat en l'aparteu primer, pel preu de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS 
(4.836,00 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a MIL QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS (1.015,56 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  

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

Primer. - Manifestar la necessitat de contractar la prestació del servei de part de l'organització 
de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, concretament: 
 

UNITATS DESCRIPCIÓ 
1 CRONOMETRATGE AMB DORSAL SOL ÚS (FINS 500 corredors) 

500 SAMARRETES serigrafiades AMB BOSSA CALDO ANETO I BRICK CALDO 
1 PANTALLA I PER SERIGRAFIA SAMARRETES 
1 ARC INFLABLE 
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1 RELLOTGE LED 
1 IMPERDIBLES 

500 SEGUR CORREDOR 
1 PUBLICITAT PAGADA A FACEBOOK 
1 MUNTATGE DE TANQUES EN META I AVITUALLAMENT FINAL (100 TANQUES) 

500 PLATAFORMA D'INSCRIPCIONS 
48 TROFEUS PERSONALITZATS 

2000 AIGUA 
500 ISOTONIC 

 
Segon.- Contractar amb la mercantil CRONOMETRATGE I ORGANITZACIÓ ESPORTIVA SL, amb CIF 
B98.691.322 i domicili en AVDA / Sants de la Pedra 81 14, Sagunt. La prestació del servei 
consistent en part de l'organització de la IV EDICIÓ TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, segons 
s'ha detallat en l'aparteu primer, pel preu de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS 
(4.836,00 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a MIL QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS (1.015,56 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  
 
Quart.- Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'Alcaldessa per a la contractació del servei de 

massatges per als corredissos participants en l'esdeveniment, TRAIL IV EDICIÓ que diu 
així: 

Amb motiu de la celebració de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, cal realitzar 
la contractació del servei de massatges per als corredors inscrits, 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 
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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  
 
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA: 
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Primer.- Manifestar la necessitat de contractar la prestació del servei de massatges per als 
corredors inscrits a la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS  
 
Segon.- Contractar amb JOSE LUIS PEREZ BLANC (CEOS, OSTEOPATIA I MASSATGES) NIF 
52797673T i domicili en C / Sant Cristòfol nº18,2ª 2ªpta, la Vall d'Uixó. La prestació del servei de 
massatges corredors IV EDICIÓ TRAIL, pel preu de CENT SETANTA EUROS (170,00 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (35,70 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  

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

Primer.- Manifestar la necessitat de contractar la prestació del servei de massatges per als 
corredors inscrits a la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS  
 
Segon.- Contractar amb JOSE LUIS PEREZ BLANC (CEOS, OSTEOPATIA I MASSATGES) NIF 
52797673T i domicili en C / Sant Cristòfol nº18,2ª 2ªpta, la Vall d'Uixó. La prestació del servei de 
massatges corredors IV EDICIÓ TRAIL, pel preu de CENT SETANTA EUROS (170,00 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (35,70 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- Segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  
 
Quart.- fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'Alcaldessa per a contractació del servei mèdic 

i ambulància assistencial UVI, que diu així: 
Amb motiu de la celebració de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, cal realitzar 
la contractació del servei que s'encarregui del servei mèdic i ambulància assistencial UVI, 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. 
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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. 
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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 metge i ambulància assistencial UVI de l'IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS 
TARONGERS.  
 
Segon.- Contractar amb la mercantil AMBULÀNCIES I SERVEIS MÈDICS SERRA CALDERONA SL, 
amb CIF B 98.540.271 i domicili en C / Santa Teresa 4-8 Puçol. La prestació del servei mèdic i 
ambulància assistencial UVI de l'IV EDICIÓ TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, pel preu de 
QUATRE-CENTS VINT EUROS (420 €), no subjecte a IVA. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  

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

Primer.- Manifestar la necessitat de contractar la prestació del servei de metge i ambulància 
assistencial UVI de l'IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS.  
 
Segon.- Contractar amb la mercantil AMBULÀNCIES I SERVEIS MÈDICS SERRA CALDERONA SL, 
amb CIF B 98.540.271 i domicili en C / Santa Teresa 4-8 Puçol. La prestació del servei mèdic i 
ambulància assistencial UVI de l'IV EDICIÓ TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, pel preu de 
QUATRE-CENTS VINT EUROS (420 €), no subjecte a IVA. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.-Segons informe emès en aquesta data 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost. 
 
Quart.- Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 
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 Seguidament s'informa de la proposta de l'Alcaldessa per a la contractació de 
subministraments que s'encarregui de la sonorització del TRAIL que diu així: 

 
Amb motiu de la celebració de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, cal realitzar 
la contractació del servei que s'encarregui de la sonorització del TRAIL, 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: 
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«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual 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 sonorització de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS.  
 
Segon.-Contractar amb VICENTE JAVIER QUILES Quiralte (DQ ESPECTACLES) amb DNI 
48583554X, i domicili en C / Pintor Stolz 38, 2 - 46018 Valencia, La prestació del servei consistent 
la sonorització de la IV EDICIÓ TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, 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 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
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Primer.- Manifestar la necessitat de contractar la prestació del servei de sonorització de la IV 
EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS.  
 
Segon.-Contractar amb VICENTE JAVIER QUILES Quiralte (DQ ESPECTACLES) amb DNI 
48583554X, i domicili en C / Pintor Stolz 38, 2 - 46018 Valencia, La prestació del servei consistent 
la sonorització de la IV EDICIÓ TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, 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 11 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del present pressupost.  
 
Quart.- Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 
 Seguidament s'informa de la proposta de l'Alcaldessa per a la contractació de 

subministraments per obsequi a corredors que diu així: 
Amb motiu de la realització de la IV EDICIÓ DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, tal com és 
habitual és necessari la contractació de subministraments per obsequiar els corredors; pel que 
a la vista de l'anterior i en virtut de la 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

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

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

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

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de subministraments: 
"Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament 
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles." 
 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels 
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic 
d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es perfeccionen amb la seva 
formalització. " 
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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 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. 
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2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local manifesti la necessitat i urgència sobre la contractació 
del subministrament de gots marcats plegables i Pack Kunon ADT per obsequiar als corredors 
del TRAIL  
 
Segon.- Contractar amb Corremón TRAIL, SL amb CIF B 98513450, el subministrament de gots 
plegables gravats i pack kunon ADT, per obsequiar als corredors del TRAIL pel preu estimat de 
MIL NORANTA-TRES EUROS (1.093,00 €) IVA inclòs . Tenint en compte que aquesta quantitat és 
una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 341 22609 que 
només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme 
la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del pressupost.  

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

Primer.- Manifestar la necessitat i urgència sobre la contractació del subministrament de gots 
marcats plegables i Pack Kunon ADT per obsequiar als corredors del TRAIL  
 
Segon.- Contractar amb Corremón TRAIL, SL amb CIF B 98513450, el subministrament de gots 
plegables gravats i pack kunon ADT, per obsequiar als corredors del TRAIL pel preu estimat de 
MIL NORANTA-TRES EUROS (1.093,00 €) IVA inclòs . Tenint en compte que aquesta quantitat és 
una autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 341 22609 que 
només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista quan s'aporti i conforme 
la factura corresponent. 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
 
Tercer.-Segons informe emès en aquesta data, 31 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341 
22609 del pressupost. 
 
Quart.- Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 

 
I sense més assumptes que tractar per la Sra. Alcaldessa es tanca la sessió a les 19,30 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 presidenta. 
 

En Albalat dels Tarongers, a 10 de Febrer de el 2019. 
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L'ALCALDESSA      LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

 

 Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

 
 


