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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA AL DIA sessió ordinària 5 març 2019. 
 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers dia 5 Març 2019 per deixar 18,30 h, Sr. sota 
Alcaldessa la Présidence d'ADN. Maite Pérez Furio, els Membres de l'ADN Local Junta de Govern. 
Mª Dolors Avinent Lafont D. Asensio Chenovart Rafael, la secretària interventora de l'Ajuntament 
assistits, Amparo Ferrandis Prats, procedeixi revelacions dels Afers Segons és una continuació de 
connexió de canonades. 
 

 Per la secretària interventora informar Que s'ha detectat una errada aritmètica en la 
vuitena base, Apartat 2) a partir de la notificació de convocatòria per a l'Nomenament 
temporal Temps parcial un arquitecte i un enginyer tècnic-agrícola en règim de Funcionaris-
Interina per respecte execució de l'horari de la temporalitat, "CONTROL I millor dels USOS 
eN LES DIFERENTS Classificacions del Sòl al terme municipal" (amb Una Duracion 12 mesos, 
ampliable d'acord amb Previst el en l'Article 16c) del Text Refós de Text refós de la Llei 
funcional Pública Valenciana 10/2010 Com Així la Creació de Borses de Treball d'arquitecte 
i enginyer tècnic agrícola. 

 Per El Que a la vista de l'error detectat i va tirar de deliberació és acorda per unanimitat: 
 

1) d'error que esmenar, en el sentit m Que Continuació literalment expressa: 
BASE vuitena, apartat 2) I PERFECCIONAMENT FORMACIÓ descomptat, es valoraran Màxim 
6 Fins a un pont. 

 2) Fer l'acte Públic de Conformity Present amb la legislació vigent 
 

 Seguidament -Interventora informar la part de la Secretària de la Junta, A causa una cua 
Arxiu és un error syn per facturar a l'mercantils abonar-Núm CTL Corresponent 
2018/6618/6 de Vigilància i Control del Servei mosquit tigre 2018, l'error de l'actualitat Que 
sèrum reclamada és detectat ha. 

Informació de la secretària interventora que disposa la base Mín 21 "Anualitat Pressupostària" 
per sortir de l'ejecucion del Pressupost 2019, Apartat 2 de en Que el seu és Estableix: 

"Excepcionalment s'aplicaran Els acreditat del pressupost vigent, el pecat s necessitat de tramitar 
expedients Reconeixement extrajudicial de crèdit, en el vostre nou de l'aprobacion del 
Reconeixement de l'Obligació, per l'òrgan que correspongui, i molt Obligacions Que havent-se 
meritat en l'exercici 2018 és presenteu-vos per a la seva 2019 corresponents al pagament de 
SUBMINISTRAMENTS d'ELECTRICITAT, Telèfon, carburants, arrendament fotocopiadora, Prosegur I 
ALTRES d'una periodicitat menstruals agrada. 
En els Supòsits no previstos a EL RECONEIXEMENT punt prèviament que d'Obligacions d'exercicis 
anteriors a conseqüència f Com, des Realització d'una despesa Efectivament Realitzat en els 
Mateixa, correspondrà la Junta de Govern Local, Sempre Que hi ha crèdit suficient en l'Aplicació 
Pressupostària Corresponent. Correspon del creditor extrajudicial Ple que Reconeixement Quan No 
dotació pressupostària allà. 
Fer la imputació Sempre Que hi ha prou Crèdit i ADEQUAT, amb La que es Corresponent acreditació 
efectuada retenció de crèdit per la Contabilidade del Municipi.  
A vista d'antecedir quàntica va treure deliberació de l'assumpte és acorda per unanimitat: 
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- Reconeixement extrajudicial creditor Així Com pagament i d'Obligació de 813,71 € Quantitat de la 
factura de la mercantil CTL núm 2018/6618/6, carrega amb l'Aplicació Pressupostària 171 21 000, 
REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS i Espais publicitat, de l'Exercici 2019. 
- Però Trasllat del Present Acord de l'Ajuntament de ple.  
 

 Seguidament és la informació de la Srª alcaldessa Proposta per a la Contractació d'Obra 
Menor Que Diu Així Mitjançant contracte: 

Com a conseqüència f del Deteriorament Patit en Jardins i Espais publicitaris, Així Com Millorar 
paràgraf es Benestar dels veí és necessary escometre una sèrie d'obres de la publicitat 
MANTENIMENT als Jardins i Espais, com ASI colocacion de mobiliari per Millorar les Condicions de 
Seguretat , salubritat, la COMODITAT Ornato Millorar i dels Usuaris, per el que la vista de les 
Necessitats Conformity detectades amb el i és la següent disposat 
 

aplicabilitat LEGISLACIÓ 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament que la Llei 

General de les Administracions Públiques de l'oposició. 
 Addicional Segona Disposició de la LCSP, Compliment ho és en l'Article 118 LCSP 

disposa el Reial Decret 1098/2001 del 73 i 12 d'octubre, pel que El Reglament és 
generalment de Aprova de la Llei d'oposar-se a les Administracions Públiques, 
Sobre el competent òrgan per Contractar en Razon de quantum. 

 
L'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic per contra el contracte dels 
definits poden Obres: 
"Són obres contracte pot Tenen Que PER Aquells Objecte els Següents: 

a) L'execució una obra, 1 AÏLLADA conjuntament del Projecte amb la redacció d'un Realització 
de la Algun dels Treballs en l'Annex I enumerats de Llei del Sector Públic de l'oposició. 

En l'Annex I, 4 Treballs en el NEIX 45 en edificis i Manteniment Altres van. Codis CPV: 45233293-
9 Instal·lació mobiliari urbà; VIAR Senyalització 45.233.294-6; 45.262.370-5 Treballs de 
col·locació RECOBRIMENT Formigó. 
 

Es ARTICLE 29.8 "En els oposats Durada de Los Menors No pot ser que no superin 1 any i Són 
susceptibles de pròrroga. 
 
L'Article 36.1 "Els Menors contracte no podrà formalització necessiten". 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició, en Com a la 
competència per Contractar, donats: 
1. Representació de les entitats del sector públic en els assumptes contractuals de contractació 
correspon orgànica, unipersonals una cua col·legiats, en Virtut d'una norma jurídica reglamentària 
una disposició estatutària, Facultat Tinguin celebració a l'oposició a nom atribuïda en el seu. 
2.Els podran contractació orgànica la delegació d'una desconcentració de dalt competències i 
facultats En Aquesta material que conté Compliment de les Normes i Formalitats aplicables en bany 
de Cas Per La Delegació 01:00 desconcentració de competències, en el Cas a Que es Intenta òrgans 
administratius, un pel atorgament de poders, òrgan QUAN tractar Fundació societaris un a un ". 
 
La Mateixa llei en el seu Article 118, l'oposició a un RESPECTE Els Menors, donats: 
"La consideració dels Menors oposats els contrastar el valor estimat per sota de 40.000 euros, Quan 
el contracte pot tractar obres, una de 15.000 euros, Quan considerar el contracte pot 
SUBMINISTRAMENT un servei syn PERJUDICI que disposa l'Article 229 en Relació amb les obres, i 
Serveis en l'àmbit SUBMINISTRAMENTS Centralitzats arrels ". 
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"En Els Menors per contrastar els expedients De l'informe De l'tramitació Òrgan que exigirà de 
contractació Motivant a Necessitat del contracte. Així mateix és aprovació de la despesa i de 
requerir la incorporation del Mateix Corresponent projecte de llei, que els Requisits Que les Normes 
Deure acumulació de la Llei this estableixin desenvolupament ". 
"Al expedients són Que justificació no es this Alterant que Objecte del contracte per evitar Aplicació 
de les regles generals de contractació, I Que el contractista no ha subscrit mAs dels Menors 
oposades Que individualment un conjuntament superin figura que consisteix en l'Apartat Primer 
de és article. L'Òrgan la contractació comprovés que Compliment de dich conjunt. 
 
El article in Com 131 del PROCEDIMENT d'adjudicació: 
«1. Els contrastar el celebrin Que amb les administracions públiques s'adjudicaran un Arranjament 
de les Normes Present Seccion. 
2. adjudicació la forma de realització, utilitzant ordinàriament adjudicació Un dels criteris Pluralitat 
basats a EL Principi de millor relació qualitat-preu, el procediment i utilitzant el procediment obert 
un restringit, la salva oposada de arrendat Serveis els de l'Annex IV Especials, que Es mitjans 
s'adjudicaran és PROCEDIMENT Darrer. 
En els Supòsits article 168 del procediment podrà negociat sense publicitat Seguir ella; en els Casos 
a l'article 167 podrà acordada, recórrer de la licitació Diàleg Competitiu amb un Negociacion, i EN 
els indicats a EL article 177 emprar podrà que PROCEDIMENT l'Associació per la Innovació. 
3. Els Menors contrasten amb la podran adjudicar-directly un empresari amb QUALSEVOL Capacitat 
I Que Compte d'obrar d'habilitació necessàries èxits professionals semblen prestació, complint amb 
les normes En L'Article 118 establertes. 
4. A Los prestació dels relatius oposats de l'Assistència Sanitària ÉS Supòsits d'urgència i Amb una 
valuosa estimat inferior a 30.000 euros, no deixar Serani: disposicions de l'Aplicació this relatives 
de la Preparació i adjudicació del Contracte Llei. 
Per als procediments de la contractació en aquests Casos bastar Amb Que, a més la Urgence 
justificació determinar que Objecte de la prestació és fixi que Pricing a satisfacció per l'Assistència 
i dissenys per l'òrgan la contractació la SA de la cua correspondrà la ejecucion. 
5. En els concurs de Projectes és Seguir en la Subsecció PROCEDIMENT Regulat ". 
 
En Quant a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament 
que la Llei General de les Administracions Públiques de l'oposició, Relatiu a les actuacions 
preparatòries del contracte Administratives, 
«1. Els expedients de contractació és per s'iniciaran L'Òrgan determinant la contractació de s 
necessitat de prestació Objecte del contracte, bé per aquesta en els plànols prèviament aprovats 
figuració 1 Autoritzats, les estimacions PER busqui singularment necessari. 
2. Unió Informe del Servei Que promogui raonat de contractació, exposant a s necessitat, és 
important CARACTERÍSTIQUES calculat de les Prestacions Objecte del contracte ". 

 
A la base del que fa de la fórmula següent anteceder Proposta: 

 
Primer.- Que per la Junta de Govern local és Contractar manifesti a s necessitat de l'obra "Treballs 
de JARDINS MANTENIMENT ÉS Espais i propil Municipals publicarà. I Fase "i per al millor dels 
Mateixa condicionament. 
 
Segon. - Proposo Contractar amb la mercantil JYJ Albala CO-PROMAB, SL amb CIF B96307897 al 
Realització Treballs dels Següents: 
 -Col·locació banc de papereres a àrea recreativa i la carretera de Segart, i als Jardins de la Població 
ASI Com reparació de Senales, i Altres Relacionats. 
 -Cubrición del Pou detectat a la Carretera del Garbí.  
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Per Que Ascendeix 1 Pel que fa a la Quantitat DOS-CENTS QUARANTA MIL EUROS aproximada 
(1.240 €) Mas l'IVA Corresponent a la Quantitat Que Ascendeix de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS 
AMB QUARANTA cèntims (260,40 €). 

Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
 
D'acord amb el que disposa Tercer.- Addicional a La Segona Disposició de 9/2017 a 8 nov Llei del 
Sector Públic oposat del Serà per la seva competència junta quàntica del Govern local, i En Aquesta 
Data Segons ha emés un informe, març 1 2019, Per la Secretària - interventora, hi ha consignació 
en l'Aplicació 171 21000. pressupostària.  
Vista és acorda per unanimitat Proposta: 

 
Primer.-Contractar s necessitat manifestació de l'obra "Treballs en MANTENIMENT DE JARDINS, 
Espais i propil Municipals publicarà. I Fase "i per al millor dels Mateixa condicionament. 
Segon. Contractar que conté la xarxa-CO-PROMAB JYJ mercantil, SL, CIF B96307897 conté de 
manera Realització dels Següents Treballs: 
 -Col·locació banc de papereres a àrea recreativa i la carretera de Segart, i als Jardins de la Població 
ASI Com reparació de Senales, i Altres Relacionats. 
 -Cubrición del Pou detectat a la Carretera del Garbí.  

Per Que Ascendeix 1 Pel que fa a la Quantitat DOS-CENTS QUARANTA MIL EUROS aproximada 
(1.240 €) Mas l'IVA Corresponent a la Quantitat Que Ascendeix de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS 
AMB QUARANTA cèntims (260,40 €). 

Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
Tercer.- Segons report En Aquesta Data EMÈS, 1 març 2019, per la Secretària - interventora, hi ha 
consignació en l'Aplicació 171 21000. pressupostària.  
Quart.- Públic Fer el Present Acord amb la legislació vigent de Conformity 
 
 Seguidament informar a la Proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte de Subministrament 

Que Diu ASI: Com a conseqüència de les obres de MANTENIMENT Realitzades porció a la 
mercantil JJ net-CO-PROMAB SL Mitjançant els dels Menors oposades nº7 i 46 2019, ha Estat 
Necessari per compra d'MATERIALS Destinat a deixar puré, per la qual amb El Que de 
Conformity disposat en la següent, 

 
aplicabilitat LEGISLACIÓ 

 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament que la Llei 

General de les Administracions Públiques de l'oposició. 
 Addicional Segona Disposició de la LCSP, Compliment ho és en l'Article 118 LCSP 

disposa el Reial Decret 1098/2001 del 73 i 12 d'octubre, pel que El Reglament és 
generalment de Aprova de la Llei d'oposar-se a les Administracions Públiques, 
Sobre el competent òrgan per Contractar en Razon de quantum. 

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic per contra el contracte dels 
definits poden SUBMINISTRAMENTS: 
"Són els contractes Subministrament pot Tenen Que per Objecte d'Adquisició que arrendament 
financer, un arrendament ell, un pecat Opció de compra amb, la fabricació d'un béns mobles." 
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L'Article 29.8 de la LLEI MATEIXA donats: 
"Els definits els Menors oposades ES L'Primer de l'Article 118 Apartat podran no superior Durada 
Tenir un d'un any de pròrroga sèrum Objecte nosaltres." 
: A més, l'Article 36 de recàlcul Que Els Menors contracte no necessiten de formalització: 
"Els contrastar els adjudicadors Que celebrin els Poders té Excepció dels contrari dels Menors i Els 
contrastar els basats en un Acord Marc i Els contrastar el Específics en el MARC un Sistema Dinàmic 
d'Adquisició d'una Els que es refi l'Apartat 3 és article és perfeccionen amb la seva formalització ". 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició, en Com a la 
competència per Contractar, donats: 
«1. En Representació de les entitats del sector públic en els assumptes contractuals de contractació 
correspon orgànica, unipersonals una cua col·legiats, en Virtut d'una norma jurídica reglamentària 
una disposició estatutària, celebració Facultat Tinguin en l'oposat atribuïda en el seu nom. 
2.Els podran contractació orgànica la delegació d'una desconcentració de dalt competències i 
facultats En Aquesta material que conté Compliment de les Normes i Formalitats aplicables en bany 
de Cas Per La Delegació 01:00 desconcentració de competències, en el Cas a Que es Intenta òrgans 
administratius, un pel atorgament de poders, òrgan QUAN tractar Fundació societaris un a un ". 
 
La Mateixa llei en el seu Article 118, l'oposició a un RESPECTE Els Menors, donats: 
"La consideració dels Menors oposats els contrastar el valor estimat per sota de 40.000 euros, Quan 
el contracte pot tractar obres, una de 15.000 euros, Quan considerar el contracte pot 
SUBMINISTRAMENT un servei syn PERJUDICI que disposa l'Article 229 en Relació amb les obres, i 
Serveis en l'àmbit SUBMINISTRAMENTS Centralitzats arrels ". 
"En Els Menors per contrastar els expedients De l'informe De l'tramitació Òrgan que exigirà de 
contractació Motivant a Necessitat del contracte. Així mateix és aprovació de la despesa i de 
requerir la incorporation del Mateix Corresponent projecte de llei, que els Requisits Que les Normes 
Deure acumulació de la Llei this estableixin desenvolupament ". 
"Al expedients són Que justificació no es this Alterant que Objecte del contracte per evitar Aplicació 
de les regles generals de contractació, I Que el contractista no ha subscrit mAs dels Menors 
oposades Que individualment un conjuntament superin figura que consisteix en l'Apartat Primer 
de és article. L'Òrgan la contractació comprovés que Compliment de dich conjunt. 
El article in Com 131 del PROCEDIMENT d'adjudicació: 
«1. Els contrastar el celebrin Que amb les administracions públiques s'adjudicaran un Arranjament 
de les Normes Present Seccion. 
2. adjudicació la forma de realització, utilitzant ordinàriament adjudicació Un dels criteris Pluralitat 
basats a EL Principi de millor relació qualitat-preu, el procediment i utilitzant el procediment obert 
un restringit, la salva oposada de arrendat Serveis els de l'Annex IV Especials, que Es mitjans 
s'adjudicaran és PROCEDIMENT Darrer. 
En els Supòsits article 168 del procediment podrà negociat sense publicitat Seguir ella; en els Casos 
a l'article 167 podrà acordada, recórrer de la licitació Diàleg Competitiu amb un Negociacion, i EN 
els indicats a EL article 177 emprar podrà que PROCEDIMENT l'Associació per la Innovació. 
3. Els Menors contrasten amb la podran adjudicar-directly un empresari amb QUALSEVOL Capacitat 
I Que Compte d'obrar d'habilitació necessàries èxits professionals semblen prestació, complint amb 
les normes En L'Article 118 establertes. 
4. En Els prestació dels relatius oposats de l'Assistència Sanitària ÉS Supòsits d'urgència i Amb una 
valuosa estimat inferior a 30.000 euros, no deixar Serani: disposicions de l'Aplicació this relatives 
de la Preparació i adjudicació del Contracte Llei. 
Per als procediments de la contractació en aquests Casos bastar Amb Que, a més la Urgence 
justificació determinar que Objecte de la prestació és fixi que Pricing a satisfacció per l'Assistència 
i dissenys per l'òrgan la contractació la SA de la cua correspondrà la ejecucion. 
5. En els concurs de Projectes és Seguir en la Subsecció PROCEDIMENT Regulat ". 
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En Quant a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament 
que la Llei General de les Administracions Públiques de l'oposició, Relatiu a les actuacions 
preparatòries del contracte Administratives, 
«1. Els expedients de contractació és per s'iniciaran L'Òrgan determinant la contractació de s 
necessitat de prestació Objecte del contracte, bé per aquesta en els plànols prèviament aprovats 
figuració 1 Autoritzats, les estimacions PER busqui singularment necessari. 
2. Unió Informe del Servei Que promogui raonat de contractació, exposant a s necessitat, és 
important CARACTERÍSTIQUES calculat de les Prestacions Objecte del contracte ". 

 
A la base del que fa de la fórmula següent anteceder Proposta: 

 
Primer. - Que per la Junta de Govern local Sé manifesti Que Per Portar un Cap Les obres de 
Manteniment i Conservació previstes en els dels Menors oposades nº7 i 46 2019, ES no ha estat 
necessari alienant del Contracte de Subministrament dels Materials Necessaris Per Portar un Cap 
deixar que barreja. 
 
Segon. - Contractar amb JJ Albala COPROMAB SL amb CIF: B96307897 ell Subministrament de 
Materials per Marbre Peces De l'Llistons bancs càrtel I, Per Portar un Cap Les obres CITADES PEL 
preu de Quatre-cents Trenta EUROS (430 €) MES QUE L'IVA Corresponent ascendeix de centaus 
NORANTA EUROS AMB Trenta (90,30 €). 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
 
Tercer. - D'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Segona de la 9/2017 de 8 de novembre 
de la Llei oposats del Sector Públic Serà per la seva competència junta quàntica del Govern local, i 
En Aquesta Data Segons ha emés un informe, 1 mar 2019 , per la Secretària - interventora, estarà 
disponible Aplicacions eN LES SEGÜENTS pressupostàries: 
 
 

 Descripció  aplicació 
Pressupostària 

AREA TANCAMENT enjardinada C / I PARC FRONT 
Segart JUBILATS 

171 21000 

REP ESCALON ESCENARI FESTES 171 21000 
POOL REP ESCALON 342 21200 

 
Vista de l'deliberació va treure Proposta i per unanimitat acorda qüestió és: 
Primer. - manifiestar Per Que les obres Portar un Cap de Manteniment i Conservació en Els previstes 
nº7 els Menors oposats i 46 2019, és necessary no ha estat Subministrament del alienant dels 
Materials de contracte Portar un Cap Per Les Necessaris puré. 
 
Segon. - Contractar amb JJ Albala COPROMAB SL amb CIF: B96307897 ell Subministrament de 
Materials per Marbre Peces De l'Llistons bancs càrtel I, Per Portar un Cap Les obres CITADES PEL 
preu de Quatre-cents Trenta EUROS (430 €) MES QUE L'IVA Corresponent ascendeix de centaus 
NORANTA EUROS AMB Trenta (90,30 €). 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
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Tercer. - Segons report En Aquesta Data EMÈS, 1 març 2019, per la Secretària - interventora, estarà 
disponible Aplicacions A Las Següents pressupostàries: 
 

 Descripció  aplicació 
Pressupostària 

AREA TANCAMENT enjardinada C / I PARC FRONT 
Segart JUBILATS 

171 21000 

REP ESCALON ESCENARI FESTES 171 21000 
POOL REP ESCALON 342 21200 

 
Quart. - Fer Públic El Present Acord amb la legislació vigent de Conformity. 

 
 Seguidament informar a la Proposta de la Sra. Contracte Serveis Per Que Alcaldessa els daus 

ASI: "Per Poder Portar un Cap, QUAN mar convenient, la neteja dels Vehicles Municipals, this 
alcalde considera un servei de realizacion contracte Cal fer RENTAT. Per que he aquí, amb el 
que disposa Conformity de la següent 

 
aplicabilitat LEGISLACIÓ 

 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament que la Llei 

General de les Administracions Públiques de l'oposició. 
 Addicional Segona Disposició de la LCSP, Compliment ho és en l'Article 118 LCSP 

disposa el Reial Decret 1098/2001 del 73 i 12 d'octubre, pel que El Reglament és 
generalment de Aprova de la Llei d'oposar-se a les Administracions Públiques, 
Sobre el competent òrgan per Contractar en Razon de quantum. 

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic per contra el contracte de Serveis 
Els definit pot: 
"Fill contracte pot SERVEIS Aquells Que el seu Objecte Prestacions fill de Fer Consistents en el 
Desenvolupament d'un activity 1 dirigides de l'obtenció d'un resultat m Diferent una obra d'un 
Subministrament, incloent Aquells En que l'adjudicatari s'obligui la qual forma successiva i executar 
servei preu per unitari.  
No es podran sèrum Objecte de SERVEIS Els Que AQUESTS "impliquin l'Exercici oposats de 
l'Autoritat pública inherent Els Poders. 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició, en Com a la 
competència per Contractar, donats: 
«1. En Representació de les entitats del sector públic en els assumptes contractuals de contractació 
correspon orgànica, unipersonals una cua col·legiats, en Virtut d'una norma jurídica reglamentària 
una disposició estatutària, celebració Facultat Tinguin en l'oposat atribuïda en el seu nom. 
2.Els podran contractació orgànica la delegació d'una desconcentració de dalt competències i 
facultats En Aquesta material que conté Compliment de les Normes i Formalitats aplicables en bany 
de Cas Per La Delegació 01:00 desconcentració de competències, en el Cas a Que es Intenta òrgans 
administratius, un pel atorgament de poders, òrgan QUAN tractar Fundació societaris un a un ". 
 
La Mateixa llei en el seu Article 118, l'oposició a un RESPECTE Els Menors, donats: 
"La consideració dels Menors oposats els contrastar el valor estimat per sota de 40.000 euros, Quan 
el contracte pot tractar obres, una de 15.000 euros, Quan considerar el contracte pot 
SUBMINISTRAMENT un servei syn PERJUDICI que disposa l'Article 229 en Relació amb les obres, i 
Serveis en l'àmbit SUBMINISTRAMENTS Centralitzats arrels ". 
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"En Els Menors per contrastar els expedients De l'informe De l'tramitació Òrgan que exigirà de 
contractació Motivant a Necessitat del contracte. Així mateix és aprovació de la despesa i de 
requerir la incorporation del Mateix Corresponent projecte de llei, que els Requisits Que les Normes 
Deure acumulació de la Llei this estableixin desenvolupament ". 
"Al expedients són Que justificació no es this Alterant que Objecte del contracte per evitar Aplicació 
de les regles generals de contractació, I Que el contractista no ha subscrit mAs dels Menors 
oposades Que individualment un conjuntament superin figura que consisteix en l'Apartat Primer 
de és article. L'Òrgan la contractació comprovés que Compliment de dich conjunt. 
 
El article in Com 131 del PROCEDIMENT d'adjudicació: 
«1. Els contrastar el celebrin Que amb les administracions públiques s'adjudicaran un Arranjament 
de les Normes Present Seccion. 
2. adjudicació la forma de realització, utilitzant ordinàriament adjudicació Un dels criteris Pluralitat 
basats a EL Principi de millor relació qualitat-preu, el procediment i utilitzant el procediment obert 
un restringit, la salva oposada de arrendat Serveis els de l'Annex IV Especials, que Es mitjans 
s'adjudicaran és PROCEDIMENT Darrer. 
En els Supòsits article 168 del procediment podrà negociat sense publicitat Seguir ella; en els Casos 
a l'article 167 podrà acordada, recórrer de la licitació Diàleg Competitiu amb un Negociacion, i EN 
els indicats a EL article 177 emprar podrà que PROCEDIMENT l'Associació per la Innovació. 
3. Els Menors contrasten amb la podran adjudicar-directly un empresari amb QUALSEVOL Capacitat 
I Que Compte d'obrar d'habilitació necessàries èxits professionals semblen prestació, complint amb 
les normes En L'Article 118 establertes. 
4. En Els prestació dels relatius oposats de l'Assistència Sanitària ÉS Supòsits d'urgència i Amb una 
valuosa estimat inferior a 30.000 euros, no deixar Serani: disposicions de l'Aplicació this relatives 
de la Preparació i adjudicació del Contracte Llei. 
Per als procediments de la contractació en aquests Casos bastar Amb Que, a més la Urgence 
justificació determinar que Objecte de la prestació és fixi que Pricing a satisfacció per l'Assistència 
i dissenys per l'òrgan la contractació la SA de la cua correspondrà la ejecucion. 
5. En els concurs de Projectes és Seguir en la Subsecció PROCEDIMENT Regulat ". 
 
En Quant a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament 
que la Llei General de les Administracions Públiques de l'oposició, Relatiu a les actuacions 
preparatòries del contracte Administratives, 
«1. Els expedients de contractació és per s'iniciaran L'Òrgan determinant la contractació de s 
necessitat de prestació Objecte del contracte, bé per aquesta en els plànols prèviament aprovats 
figuració 1 Autoritzats, les estimacions PER busqui singularment necessari. 
2. Unió Informe del Servei Que promogui raonat de contractació, exposant a s necessitat, és 
important CARACTERÍSTIQUES calculat de les Prestacions Objecte del contracte ". 

 
A la base del que fa de la fórmula següent anteceder Proposta: 

 
Primer.- Que per la Junta de Govern local és Contractar manifesti la conveniència de la prestació 
del servei de RENTAT Cotxes Per Que Atendre Possibles Necessitats puguin SORGIR DURANT ell 
Exercici 2019. 
MEGA-AUTO Contractar con Segon.- VALÈNCIA SL, CENTRE DE RENTAT SUAU, I Neumaticos 
accessori mecànic CIF B96727340 i amb domicili en AVDA / País València 112. Al prestació del servei 
de RENTAT Cotxes Que Es Pot elles demanar porus Ajuntament DURANT EL any 2019 per El Preu 
estimat del cèntims SET EUROS AMB Cent Setze (107,16 €) IVA inclòs. Tenint en Compte Que és this 
amount i Disposició un carregament Autorització de la despesa amb l'Aplicació Pressupostària en 
solitari Que suposarà que Reconeixement de l'Obligació a un favor del contractista I Quan la ingesta 
és compatible Corresponent factura. 
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Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
D'acord amb el que disposa Tercer.- Addicional a La Segona Disposició de 9/2017 a 8 nov Llei del 
Sector Públic oposat del Serà per la seva competència junta quàntica del Govern local, i En Aquesta 
Data Segons ha emés un informe, març 1 2019, Per la Secretària - interventora, ser suficient crèdit 
en l'Aplicació Pressupostària 920 21400 130 21400 pressupost del Present.  

 
Vista de l'Proposta i va tirar de deliberació assumpte és acorda per unanimitat: 
 
Primer.- manifestacions conveniència de Contractar prestació del servei de RENTAT Cotxes Per Que 
Atendre Possibles Necessitats puguin SORGIR DURANT ell Exercici 2019. 
MEGA-AUTO Contractar con Segon.- VALÈNCIA SL, CENTRE DE RENTAT SUAU, I Neumaticos 
accessori mecànic CIF B96727340 i amb domicili en AVDA / País València 112. Al prestació del servei 
de RENTAT Cotxes Que Es Pot elles demanar porus Ajuntament DURANT EL any 2019 per El Preu 
estimat del cèntims SET EUROS AMB Cent Setze (107,16 €) IVA inclòs. Tenint en Compte Que és this 
amount i Disposició un carregament Autorització de la despesa amb l'Aplicació Pressupostària en 
solitari Que suposarà que Reconeixement de l'Obligació a un favor del contractista I Quan la ingesta 
és compatible Corresponent factura. 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
Tercer.- Segons report En Aquesta Data EMÈS, 1 març 2019, per la Secretària - interventora, ser 
suficient crèdit en l'Aplicació Pressupostària 920 21.400.130 21.400 pressupost del present. 
Quart. - Fer Públic El Present Acord amb la legislació vigent de Conformity. 
 

 Seguidament informar a la Proposta de la Sra. Contracte Per Que Subministrament 
Alcaldessa els daus ASI: "Com Ve Sent paràgraf habitual a 8 Març del dia celebration a Dona, 
from this Alcalde de l'pols Realització obsequis activitats i Entre les dones Repartiment de la 
Localitat. : Per això, la comoditat davant i de les sortides de la compra Els obsequis ha Decidit 
encarregar els obsequis. 

 Per que he aquí, amb el que disposa Conformity de la següent 
 

aplicabilitat LEGISLACIÓ 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició. 
 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament que la Llei 
General de les Administracions Públiques de l'oposició. 

 Addicional Segona Disposició de la LCSP, Compliment ho és en l'Article 118 LCSP 
disposa el Reial Decret 1098/2001 del 73 i 12 d'octubre, pel que El Reglament és 
generalment de Aprova de la Llei d'oposar-se a les Administracions Públiques, 
Sobre el competent òrgan per Contractar en Razon de quantum. 

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic per contra el contracte dels 
definits poden SUBMINISTRAMENTS: 
"Són els contractes Subministrament pot Tenen Que per Objecte d'Adquisició que arrendament 
financer, un arrendament ell, un pecat Opció de compra amb, la fabricació d'un béns mobles." 
 
L'Article 29.8 de la LLEI MATEIXA donats: 
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"Els definits els Menors oposades ES L'Primer de l'Article 118 Apartat podran no superior Durada 
Tenir un d'un any de pròrroga sèrum Objecte nosaltres." 
 
: A més, l'Article 36 de recàlcul Que Els Menors contracte no necessiten de formalització: 
"Els contrastar els adjudicadors Que celebrin els Poders té Excepció dels contrari dels Menors i Els 
contrastar els basats en un Acord Marc i Els contrastar el Específics en el MARC un Sistema Dinàmic 
d'Adquisició d'una Els que es refi l'Apartat 3 és article és perfeccionen amb la seva formalització ". 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició, en Com a la 
competència per Contractar, donats: 
«1. En Representació de les entitats del sector públic en els assumptes contractuals de contractació 
correspon orgànica, unipersonals una cua col·legiats, en Virtut d'una norma jurídica reglamentària 
una disposició estatutària, celebració Facultat Tinguin en l'oposat atribuïda en el seu nom. 
2.Els podran contractació orgànica la delegació d'una desconcentració de dalt competències i 
facultats En Aquesta material que conté Compliment de les Normes i Formalitats aplicables en bany 
de Cas Per La Delegació 01:00 desconcentració de competències, en el Cas a Que es Intenta òrgans 
administratius, un pel atorgament de poders, òrgan QUAN tractar Fundació societaris un a un ". 
 
La Mateixa llei en el seu Article 118, l'oposició a un RESPECTE Els Menors, donats: 
"La consideració dels Menors oposats els contrastar el valor estimat per sota de 40.000 euros, Quan 
el contracte pot tractar obres, una de 15.000 euros, Quan considerar el contracte pot 
SUBMINISTRAMENT un servei syn PERJUDICI que disposa l'Article 229 en Relació amb les obres, i 
Serveis en l'àmbit SUBMINISTRAMENTS Centralitzats arrels ". 
"En Els Menors per contrastar els expedients De l'informe De l'tramitació Òrgan que exigirà de 
contractació Motivant a Necessitat del contracte. Així mateix és aprovació de la despesa i de 
requerir la incorporation del Mateix Corresponent projecte de llei, que els Requisits Que les Normes 
Deure acumulació de la Llei this estableixin desenvolupament ". 
"Al expedients són Que justificació no es this Alterant que Objecte del contracte per evitar Aplicació 
de les regles generals de contractació, I Que el contractista no ha subscrit mAs dels Menors 
oposades Que individualment un conjuntament superin figura que consisteix en l'Apartat Primer 
de és article. L'Òrgan la contractació comprovés que Compliment de dich conjunt. 
 
El article in Com 131 del PROCEDIMENT d'adjudicació: 
«1. Els contrastar el celebrin Que amb les administracions públiques s'adjudicaran un Arranjament 
de les Normes Present Seccion. 
2. adjudicació la forma de realització, utilitzant ordinàriament adjudicació Un dels criteris Pluralitat 
basats a EL Principi de millor relació qualitat-preu, el procediment i utilitzant el procediment obert 
un restringit, la salva oposada de arrendat Serveis els de l'Annex IV Especials, que Es mitjans 
s'adjudicaran és PROCEDIMENT Darrer. 
En els Supòsits article 168 del procediment podrà negociat sense publicitat Seguir ella; en els Casos 
a l'article 167 podrà acordada, recórrer de la licitació Diàleg Competitiu amb un Negociacion, i EN 
els indicats a EL article 177 emprar podrà que PROCEDIMENT l'Associació per la Innovació. 
3. Els Menors contrasten amb la podran adjudicar-directly un empresari amb QUALSEVOL Capacitat 
I Que Compte d'obrar d'habilitació necessàries èxits professionals semblen prestació, complint amb 
les normes En L'Article 118 establertes. 
4. En Els prestació dels relatius oposats de l'Assistència Sanitària ÉS Supòsits d'urgència i Amb una 
valuosa estimat inferior a 30.000 euros, no deixar Serani: disposicions de l'Aplicació this relatives 
de la Preparació i adjudicació del Contracte Llei. 
Per als procediments de la contractació en aquests Casos bastar Amb Que, a més la Urgence 
justificació determinar que Objecte de la prestació és fixi que Pricing a satisfacció per l'Assistència 
i dissenys per l'òrgan la contractació la SA de la cua correspondrà la ejecucion. 
5. En els concurs de Projectes és Seguir en la Subsecció PROCEDIMENT Regulat ". 
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En Quant a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament 
que la Llei General de les Administracions Públiques de l'oposició, Relatiu a les actuacions 
preparatòries del contracte Administratives, 
«1. Els expedients de contractació és per s'iniciaran L'Òrgan determinant la contractació de s 
necessitat de prestació Objecte del contracte, bé per aquesta en els plànols prèviament aprovats 
figuració 1 Autoritzats, les estimacions PER busqui singularment necessari. 
2. Unió Informe del Servei Que promogui raonat de contractació, exposant a s necessitat, és 
important CARACTERÍSTIQUES calculat de les Prestacions Objecte del contracte ". 

 
A la base del que fa de la fórmula següent anteceder Proposta: 

 
Primer. - Que per la Junta de Govern local és Contractar manifesti la conveniència de la compra de 
les llars 200 Bosses amb butxaca amb Yutei seda-per al dia 8 de març de Dona. 
 
Segon. - Contractar mercantil amb l'Artesania Valler, SL, i domicili a Pol. Imepiel, Sector B, gots 16-
12600 La Vall d'Uixó (Castelló), la impressió de la pantalla butxaca amb i ASA Yutei compra 200 
borses, porció importació d'EUROS vuit-cents (800 €) IVA Que El mAs SEIXANTA Puja les EUROS I 
VUIT Cent (168 €). 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
 
Tercer. - D'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Segona de la 9/2017 de 8 de novembre 
de la Llei oposats del Sector Públic Serà per la seva competència junta quàntica del Govern local, i 
En Aquesta Data Segons ha emés un informe, 1 mar 2019 , per la Secretària - interventora, sigui 
suficient crèdit en l'Aplicació del Present pressupost pressupostària 920 22609. 
Vista de l'deliberació va treure Proposta i per unanimitat acorda qüestió és:  
 
Primer. - manifiestar la conveniència de Contractar compra 200 llars Bosses amb butxaca amb Yutei 
seda-per al dia 8 de març de Dona. 
 
Segon. - Contractar mercantil amb l'Artesania Valler, SL, i domicili a Pol. Imepiel, Sector B, gots 16-
12600 La Vall d'Uixó (Castelló), la impressió de la pantalla butxaca amb i ASA Yutei compra 200 
borses, porció importació d'EUROS vuit-cents (800 €) IVA Que El mAs SEIXANTA Puja les EUROS I 
VUIT Cent (168 €). 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
Tercer. - Segons report En Aquesta Data EMÈS, 1 març 2019, per la Secretària - interventora, sigui 
suficient crèdit en l'Aplicació del Present pressupost pressupostària 22.609.920. 
Quart. - Públic Fer el Present Acord amb la legislació vigent de Conformity. 
 

 Seguidament informar a la Proposta de la Sra. Contracte Per Que Subministrament 
Alcaldessa ASI donats: "Havent-se procedit a la Instal·lació del mobiliari de l'àrea recreativa a 
la carretera de Segart, zona verda Petita de Barranc Situada Al costat A La Urbanització 
CITADA. Resultat Que No s'ha pogut finalitzar tanca que per què de pals faltaven. 

 Per que he aquí, amb el que disposa Conformity de la següent 
 

aplicabilitat LEGISLACIÓ 
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 Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament que la Llei 

General de les Administracions Públiques de l'oposició. 
 Addicional Segona Disposició de la LCSP, Compliment ho és en l'Article 118 LCSP 

disposa el Reial Decret 1098/2001 del 73 i 12 d'octubre, pel que El Reglament és 
generalment de Aprova de la Llei d'oposar-se a les Administracions Públiques, 
Sobre el competent òrgan per Contractar en Razon de quantum. 

 
L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic per contra el: 

1. Són els contractes Subministrament pot Tenen Que per Objecte d'Adquisició que arrendament 
financer, un arrendament ell, un pecat Opció de compra amb, la fabricació d'un béns mobles. 

2. Sense el perjudici que disposa la lletra b) de l'apartat 3 és article RESPECTE d'Els Que Tinguin les 
porcions oposades d'Objecte Programes Ordinador, no tindran al contracte consideration 
Subministrament dels oposats dels Valors relatius a Propietats incorporals 1 negociables. 

3. En TOT Cas, el contracte pot SUBMINISTRAMENT consideraran els Següents: 
a) Aquells a Los Que l'empresari: lliurar una Pluralitat és obligui forma de Béns i 

successivament el pecat Que per preu unitari l'exactitud quàntica total es defineix amb la 
celebració de la mateixa Temps contracte Per Estar Necessitats SUBORDINADES deixen els 
lliuraments de l'adquirent. 

b) Els Que Tinguin porció Objecte de similars adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de 
Telecomunicacions un per al Tractament de la Informació superior Dispositius i Programes 
i de cessió del dret de la USO AQUESTS passat, ÉS QUALSEVOL superiors Modalitats de 
posada la disposició, el contracte pot Excepció dels Programes similars adquisició de 
l'Ordinador desenvolupats a MIDA, que es pot considerar contracte de serveis. 

c) Els de FABRICACIÓ Per què la Cosa unes Coses Que Hagin lliurades sèrum PEL Taurí 
Empresari el sèrum diners Elaborades amb Arranjament de CARACTERÍSTIQUES peculiars 
fixades prèviament per la contracte ENTITAT podrà, fins i tot QUAN AQUESTA és obligui a 
la contribució, un parcialment totals, dels Materials precisa. 

 Els Que Tinguin per Objecte de l'energia similars adquisició TRANSFORMATS energia primària. 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició, en Com a la 
competència per Contractar, donats: 
«1. En Representació de les entitats del sector públic en els assumptes contractuals de contractació 
correspon orgànica, unipersonals una cua col·legiats, en Virtut d'una norma jurídica reglamentària 
una disposició estatutària, celebració Facultat Tinguin en l'oposat atribuïda en el seu nom. 
2.Els podran contractació orgànica la delegació d'una desconcentració de dalt competències i 
facultats En Aquesta material que conté Compliment de les Normes i Formalitats aplicables en bany 
de Cas Per La Delegació 01:00 desconcentració de competències, en el Cas a Que es Intenta òrgans 
administratius, un pel atorgament de poders, òrgan QUAN tractar Fundació societaris un a un ". 
 
La Mateixa llei en el seu Article 118, l'oposició a un RESPECTE Els Menors, donats: 
"La consideració dels Menors oposats els contrastar el valor estimat per sota de 40.000 euros, Quan 
el contracte pot tractar obres, una de 15.000 euros, Quan considerar el contracte pot 
SUBMINISTRAMENT un servei syn PERJUDICI que disposa l'Article 229 en Relació amb les obres, i 
Serveis en l'àmbit SUBMINISTRAMENTS Centralitzats arrels ". 
"En Els Menors per contrastar els expedients De l'informe De l'tramitació Òrgan que exigirà de 
contractació Motivant a Necessitat del contracte. Així mateix és aprovació de la despesa i de 
requerir la incorporation del Mateix Corresponent projecte de llei, que els Requisits Que les Normes 
Deure acumulació de la Llei this estableixin desenvolupament ". 
"Al expedients són Que justificació no es this Alterant que Objecte del contracte per evitar Aplicació 
de les regles generals de contractació, I Que el contractista no ha subscrit mAs dels Menors 
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oposades Que individualment un conjuntament superin figura que consisteix en l'Apartat Primer 
de és article. L'Òrgan la contractació comprovés que Compliment de dich conjunt. 
 
El article in Com 131 del PROCEDIMENT d'adjudicació: 
«1. Els contrastar el celebrin Que amb les administracions públiques s'adjudicaran un Arranjament 
de les Normes Present Seccion. 
2. adjudicació la forma de realització, utilitzant ordinàriament adjudicació Un dels criteris Pluralitat 
basats a EL Principi de millor relació qualitat-preu, el procediment i utilitzant el procediment obert 
un restringit, la salva oposada de arrendat Serveis els de l'Annex IV Especials, que Es mitjans 
s'adjudicaran és PROCEDIMENT Darrer. 
En els Supòsits article 168 del procediment podrà negociat sense publicitat Seguir ella; en els Casos 
a l'article 167 podrà acordada, recórrer de la licitació Diàleg Competitiu amb un Negociacion, i EN 
els indicats a EL article 177 emprar podrà que PROCEDIMENT l'Associació per la Innovació. 
3. Els Menors contrasten amb la podran adjudicar-directly un empresari amb QUALSEVOL Capacitat 
I Que Compte d'obrar d'habilitació necessàries èxits professionals semblen prestació, complint amb 
les normes En L'Article 118 establertes. 
4. En Els prestació dels relatius oposats de l'Assistència Sanitària ÉS Supòsits d'urgència i Amb una 
valuosa estimat inferior a 30.000 euros, no deixar Serani: disposicions de l'Aplicació this relatives 
de la Preparació i adjudicació del Contracte Llei. 
Per als procediments de la contractació en aquests Casos bastar Amb Que, a més la Urgence 
justificació determinar que Objecte de la prestació és fixi que Pricing a satisfacció per l'Assistència 
i dissenys per l'òrgan la contractació la SA de la cua correspondrà la ejecucion. 
5. En els concurs de Projectes és Seguir en la Subsecció PROCEDIMENT Regulat ". 
 
En Quant a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament 
que la Llei General de les Administracions Públiques de l'oposició, Relatiu a les actuacions 
preparatòries del contracte Administratives, 
 
«1. Els expedients de contractació és per s'iniciaran L'Òrgan determinant la contractació de s 
necessitat de prestació Objecte del contracte, bé per aquesta en els plànols prèviament aprovats 
figuració 1 Autoritzats, les estimacions PER busqui singularment necessari. 
2. Unió Informe del Servei Que promogui raonat de contractació, exposant a s necessitat, és 
important CARACTERÍSTIQUES calculat de les Prestacions Objecte del contracte ". 

 
A la base del que fa de la fórmula següent anteceder Proposta: 

 
Primer. - Que per la Junta de Govern es manifesti a urgent Manifesta locals i la resta Contractar s 
necessitat del Subministrament Necessari per la tanca de l'àrea recreativa finalització de la 
carretera de Segart. 
 
Segon. - Contractar conté BENITO URBAN SL amb CIF B59987529, i domicili en C / Lleida 10 HP 
08500 Vic (Barcelona), la resta de Subministrament de material per a tanca de l'àrea recreativa la 
Carretera de Segart, pel preu d'EUROS CINQUANTA-DOS AMB VUITANTA centaus (52.80 €) Més 
Que l'IVA Corresponent Puja el euros, un cop centaus AMB NOU (11,09 €). 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
 
Tercer. - D'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Segona de la 9/2017 de 8 de novembre 
de la Llei oposats del Sector Públic Serà per la seva competència junta quàntica del Govern local, i 
En Aquesta Data Segons ha emés un informe, 1 mar 2019 per Secretaria - interventora, hi ha 
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vinculació cos crèdit nivell corporatiu suficient per Aplicació en REPARACIÓ pressupostària 170 21 
000 dE JARDINS MANTENIMENT I I Espais CONSERVACIÓ publicar pressupost del present. 
Vista de l'deliberació va treure Proposta i per unanimitat acorda qüestió és:  
 
Primer. - Contractar manifestacions d'ell Necessitat resta de Subministrament Necessari per la 
tanca de l'àrea recreativa finalització de la carretera de Segart. 
Segon. - Contractar conté BENITO URBAN SL amb CIF B59987529, i domicili en C / Lleida 10 HP 
08500 Vic (Barcelona), la resta de Subministrament de material per a tanca de l'àrea recreativa la 
Carretera de Segart, pel preu d'EUROS CINQUANTA-DOS AMB VUITANTA centaus (52.80 €) Més 
Que l'IVA Corresponent Puja el euros, un cop centaus AMB NOU (11,09 €). 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
Tercer. - Segons EMÈS En Aquesta Data sense forma, 1 mar 2019 i porus Secretària - interventora, 
hi ha vinculació cos crèdit nivell corporatiu suficient per Aplicació en 21.000 REPARACIÓ 
pressupostària 170 DE JARDINS MANTENIMENT I I Espais CONSERVACIÓ publicada pressupost del 
present. 
Quart.- Públic Fer el Present Acord amb la legislació vigent de Conformity. 
 

 Seguidament informar a la Proposta de la Sra. Alcaldessa paràgraf Contracte de 
subministrament Que Diu Així: "part Havent-se Organitzat porus és Ajuntament de Diverses 
activitats Per Celebrar quals 8 març» Dia de la Dona "Entre Elles this acordada, èxits una 
excursió del Museu Faller, Sent necessari Contractar el servei de transport per a El 
Desplaçament. 

 Per que he aquí, amb el que disposa Conformity de la següent 
 

aplicabilitat LEGISLACIÓ 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament que la Llei 

General de les Administracions Públiques de l'oposició. 
 Addicional Segona Disposició de la LCSP, Compliment ho és en l'Article 118 LCSP 

disposa el Reial Decret 1098/2001 del 73 i 12 d'octubre, pel que El Reglament és 
generalment de Aprova de la Llei d'oposar-se a les Administracions Públiques, 
Sobre el competent òrgan per Contractar en Razon de quantum. 

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic per contra el contracte de Serveis 
Els definit pot: 
"Fill contracte pot SERVEIS fill Aquells Que el seu Objecte Prestacions de Consistents Fer al 
Desenvolupament d'un dirigides L'activity 1 obtenció d'un Diferent una obra d'un resultat m 
Subministrament, incloent Aquells al Que executar adjudicatari és obligui la forma servei i per preu 
unitari successivament.  
No es podran sèrum Objecte de SERVEIS Els Que AQUESTS "impliquin l'Exercici oposats de 
l'Autoritat pública inherent Els Poders. 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició, en Com a la 
competència per Contractar, donats: 
«1. En Representació de les entitats del sector públic en els assumptes contractuals de contractació 
correspon orgànica, unipersonals una cua col·legiats, en Virtut d'una norma jurídica reglamentària 
una disposició estatutària, celebració Facultat Tinguin en l'oposat atribuïda en el seu nom. 
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2.Els podran contractació orgànica la delegació d'una desconcentració de dalt competències i 
facultats En Aquesta material que conté Compliment de les Normes i Formalitats aplicables en bany 
de Cas Per La Delegació 01:00 desconcentració de competències, en el Cas a Que es Intenta òrgans 
administratius, un pel atorgament de poders, òrgan QUAN tractar Fundació societaris un a un ". 
 
La Mateixa llei en el seu Article 118, l'oposició a un RESPECTE Els Menors, donats: 
"La consideració dels Menors oposats els contrastar el valor estimat per sota de 40.000 euros, Quan 
el contracte pot tractar obres, una de 15.000 euros, Quan considerar el contracte pot 
SUBMINISTRAMENT un servei syn PERJUDICI que disposa l'Article 229 en Relació amb les obres, i 
Serveis en l'àmbit SUBMINISTRAMENTS Centralitzats arrels ". 
"En Els Menors per contrastar els expedients De l'informe De l'tramitació Òrgan que exigirà de 
contractació Motivant a Necessitat del contracte. Així mateix és aprovació de la despesa i de 
requerir la incorporation del Mateix Corresponent projecte de llei, que els Requisits Que les Normes 
Deure acumulació de la Llei this estableixin desenvolupament ". 
"Al expedients són Que justificació no es this Alterant que Objecte del contracte per evitar Aplicació 
de les regles generals de contractació, I Que el contractista no ha subscrit mAs dels Menors 
oposades Que individualment un conjuntament superin figura que consisteix en l'Apartat Primer 
de és article. L'Òrgan la contractació comprovés que Compliment de dich conjunt. 
 
El article in Com 131 del PROCEDIMENT d'adjudicació: 
«1. Els contrastar el celebrin Que amb les administracions públiques s'adjudicaran un Arranjament 
de les Normes Present Seccion. 
2. adjudicació la forma de realització, utilitzant ordinàriament adjudicació Un dels criteris Pluralitat 
basats a EL Principi de millor relació qualitat-preu, el procediment i utilitzant el procediment obert 
un restringit, la salva oposada de arrendat Serveis els de l'Annex IV Especials, que Es mitjans 
s'adjudicaran és PROCEDIMENT Darrer. 
 
En els Supòsits article 168 del procediment podrà negociat sense publicitat Seguir ella; en els Casos 
a l'article 167 podrà acordada, recórrer de la licitació Diàleg Competitiu amb un Negociacion, i EN 
els indicats a EL article 177 emprar podrà que PROCEDIMENT l'Associació per la Innovació. 
3. Els Menors contrasten amb la podran adjudicar-directly un empresari amb QUALSEVOL Capacitat 
I Que Compte d'obrar d'habilitació necessàries èxits professionals semblen prestació, complint amb 
les normes En L'Article 118 establertes. 
4. En Els prestació dels relatius oposats de l'Assistència Sanitària ÉS Supòsits d'urgència i Amb una 
valuosa estimat inferior a 30.000 euros, no deixar Serani: disposicions de l'Aplicació this relatives 
de la Preparació i adjudicació del Contracte Llei. 
Per als procediments de la contractació en aquests Casos bastar Amb Que, a més la Urgence 
justificació determinar que Objecte de la prestació és fixi que Pricing a satisfacció per l'Assistència 
i dissenys per l'òrgan la contractació la SA de la cua correspondrà la ejecucion. 
5. En els concurs de Projectes és Seguir en la Subsecció PROCEDIMENT Regulat ". 
 
En Quant a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament 
que la Llei General de les Administracions Públiques de l'oposició, Relatiu a les actuacions 
preparatòries del contracte Administratives, 
«1. Els expedients de contractació és per s'iniciaran L'Òrgan determinant la contractació de s 
necessitat de prestació Objecte del contracte, bé per aquesta en els plànols prèviament aprovats 
figuració 1 Autoritzats, les estimacions PER busqui singularment necessari. 
2. Unió Informe del Servei Que promogui raonat de contractació, exposant a s necessitat, és 
important CARACTERÍSTIQUES calculat de les Prestacions Objecte del contracte ". 

 
A la base del que fa de la fórmula següent anteceder Proposta: 
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Primer. - Que per la Junta de Govern local de Contractar manifesti la Necessitat de la prestació del 
servei de transport, acord amb els actes amb motiu m programador per a la Celebració del 8 de 
Març, desplaçar-se de València Faller paràgraf I estan visitant mascletà del museu. 
 
Segon. - Contractar amb l'Empresa HERCA AUTOCARS SL amb CIF B46568911, i domicili en Avda. 
Menéndez Pidal 9-46.009 València, els serveis de transport Els (54 places) al bus de dia 9 de Març 
de València, la DOS-CENTS PEL Pricing centaus EUROS AMB DOS SETANTA-SETANTA-TRES (272,73 
€) IVA que mAs corresponent Que Ascendeix de VINT-EUROS AMB VINT-cèntims (27,27 €) 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
 
Tercer. - D'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Segona de la 9/2017 de 8 de novembre 
de la Llei d'oposició del Sector Públic Serà per la seva competència junta quàntica del Govern local, 
i En Aquesta Data EMÈS sense forma Segons 1 març 2019, per la Secretaria - interventora, ha crèdit 
suficient nivell corporatiu cos vinculació a l'Aplicació Pressupostària del 334 22609 Activitats 
Culturals Vigent pressupost. 
Vista de l'deliberació va treure Proposta i per unanimitat acorda qüestió és: 
 
Primer. - manifiestar la Necessitat de la prestació del servei de transport Contractar, acord amb els 
actes amb motiu m programador per a la Celebració del 8 de Març, desplaçar-se de València Faller 
paràgraf I estan visitant mascleta del museu. 
 
Segon. - Contractar amb l'Empresa HERCA AUTOCARS SL amb CIF B46568911, i domicili en Avda. 
Menéndez Pidal 9-46.009 València, els serveis de transport Els (54 places) al bus de dia 9 de Març 
de València, la DOS-CENTS PEL Pricing centaus EUROS AMB DOS SETANTA-SETANTA-TRES (272,73 
€) IVA que mAs corresponent Que Ascendeix de VINT-EUROS AMB VINT-cèntims (27,27 €) 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
Tercer. - Segons report En Aquesta Data EMÈS 1 març 2019, per la Secretària - interventora, ha 
crèdit suficient nivell corporatiu cos vinculació a l'Aplicació Pressupostària del 334 22.609 Activitats 
Culturals Vigent pressupost. 
Quart. - Fer Públic El Present Acord amb la legislació vigent de Conformity. 
 
 Seguidament informar a la Proposta de la Sra. Alcaldessa contracte de Serveis Per Així Que 

Diu: "Per Acord de la Junta de Govern de 10 de Juliol 2018 Decret ratificar alcaldessa 141/18, 
de 3 de juliol de 2018, pel paràgraf Que s'aplica a les Subvencions en condicions favorables la 
Realització de "treballs de Gestió Sostenible Destinada FORESTAL ElS AJUNTAMENTS la 
província de València, PER eL EXERCICI 2018". Per Decret de la Presidència de les Diputacions 
de València núm 12391, de 26 de desembre Data 2018, Publicat al BOP Nº13 de 18 de Gener 
2019 és sí publicitat a deixar Ajudes Econòmiques atorgades Dins de la modalitat A i B del 
programa d'estudis de Gestió Forestal Sostenible 2018 a El Que s'està concedeixen Ajudes de 
l'Ajuntament Dins de les Dues Modalitats. Vist Que, l'Ajuntament en la seva plantilla personal 
disponible, qualificats Tècnics de Projectes per a la redacció; redacció Preliminars Estudis per 
als de les memòries la Realitzades were tècnic per La qual Agrícola Vist Elvira Domínguez 
García, en el Present Exercici ha fet TOT I no està Planificació de les obres Cap la forma de 
realització, el per a les programació de licitacions; i Sent Necessari per pressionar a Redacció 
adjudicar de Les Memòries valorades, executar En termini per a les obres contracte; per El 
Que La Vista en Com anteceder convenient Conformity i en la següent amb el que disposa 
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Exercici Present a El Fet ha FINS I TOT no està Planificació de les obres Cap la forma de 
realització, el per a les programació de licitacions; i Sent Necessari per pressionar a Redacció 
adjudicar de Les Memòries valorades, executar En termini per a les obres contracte; per El 
Que La Vista en Com anteceder convenient Conformity i en la següent amb el que disposa 
Exercici Present a El Fet ha FINS I TOT no està Planificació de les obres Cap la forma de 
realització, el per a les programació de licitacions; i Sent Necessari per pressionar a Redacció 
adjudicar de Les Memòries valorades, executar En termini per a les obres contracte; per El 
Que La Vista en Com anteceder convenient Conformity i en la següent amb el que disposa 

aplicabilitat LEGISLACIÓ 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició. 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament que la Llei 

General de les Administracions Públiques de l'oposició. 
 Addicional Segona Disposició de la LCSP, Compliment ho és en l'Article 118 LCSP 

disposa el Reial Decret 1098/2001 del 73 i 12 d'octubre, pel que El Reglament és 
generalment de Aprova de la Llei d'oposar-se a les Administracions Públiques, 
Sobre el competent òrgan per Contractar en Razon de quantum. 

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic per contra el contracte de Serveis 
Els definit pot: 
"Fill contracte pot SERVEIS Aquells Que el seu Objecte Prestacions fill de Fer Consistents en el 
Desenvolupament d'un activity 1 dirigides de l'obtenció d'un resultat m Diferent una obra d'un 
Subministrament, incloent Aquells En que l'adjudicatari s'obligui la qual forma successiva i executar 
servei preu per unitari.  
No es podran sèrum Objecte de SERVEIS Els Que AQUESTS "impliquin l'Exercici oposats de 
l'Autoritat pública inherent Els Poders. 
Es ARTICLE 29.8 "En els oposats Durada de Los Menors No pot ser que no superin 1 any i Són 
susceptibles de pròrroga. 
L'article "Els Menors formalització contracte no necessiten" 36.1  
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic de l'oposició, en Com a la 
competència per Contractar, donats: 
«1. En Representació de les entitats del sector públic en els assumptes contractuals de contractació 
correspon orgànica, unipersonals una cua col·legiats, en Virtut d'una norma jurídica reglamentària 
una disposició estatutària, celebració Facultat Tinguin en l'oposat atribuïda en el seu nom. 
2.Els podran contractació orgànica la delegació d'una desconcentració de dalt competències i 
facultats En Aquesta material que conté Compliment de les Normes i Formalitats aplicables en bany 
de Cas Per La Delegació 01:00 desconcentració de competències, en el Cas a Que es Intenta òrgans 
administratius, un pel atorgament de poders, òrgan QUAN tractar Fundació societaris un a un ". 
 
La Mateixa llei en el seu Article 118, l'oposició a un RESPECTE Els Menors, donats: 
"La consideració dels Menors oposats els contrastar el valor estimat per sota de 40.000 euros, Quan 
el contracte pot tractar obres, una de 15.000 euros, Quan considerar el contracte pot 
SUBMINISTRAMENT un servei syn PERJUDICI que disposa l'Article 229 en Relació amb les obres, i 
Serveis en l'àmbit SUBMINISTRAMENTS Centralitzats arrels ". 
"En Els Menors per contrastar els expedients De l'informe De l'tramitació Òrgan que exigirà de 
contractació Motivant a Necessitat del contracte. Així mateix és aprovació de la despesa i de 
requerir la incorporation del Mateix Corresponent projecte de llei, que els Requisits Que les Normes 
Deure acumulació de la Llei this estableixin desenvolupament ". 
"Al expedients són Que justificació no es this Alterant que Objecte del contracte per evitar Aplicació 
de les regles generals de contractació, I Que el contractista no ha subscrit mAs dels Menors 
oposades Que individualment un conjuntament superin figura que consisteix en l'Apartat Primer 
de és article. L'Òrgan la contractació comprovés que Compliment de dich conjunt. 
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El article in Com 131 del PROCEDIMENT d'adjudicació: 
«1. Els contrastar el celebrin Que amb les administracions públiques s'adjudicaran un Arranjament 
de les Normes Present Seccion. 
2. adjudicació la forma de realització, utilitzant ordinàriament adjudicació Un dels criteris Pluralitat 
basats a EL Principi de millor relació qualitat-preu, el procediment i utilitzant el procediment obert 
un restringit, la salva oposada de arrendat Serveis els de l'Annex IV Especials, que Es mitjans 
s'adjudicaran és PROCEDIMENT Darrer. 
En els Supòsits article 168 del procediment podrà negociat sense publicitat Seguir ella; en els Casos 
a l'article 167 podrà acordada, recórrer de la licitació Diàleg Competitiu amb un Negociacion, i EN 
els indicats a EL article 177 emprar podrà que PROCEDIMENT l'Associació per la Innovació. 
3. Els Menors contrasten amb la podran adjudicar-directly un empresari amb QUALSEVOL Capacitat 
I Que Compte d'obrar d'habilitació necessàries èxits professionals semblen prestació, complint amb 
les normes En L'Article 118 establertes. 
4. En Els prestació dels relatius oposats de l'Assistència Sanitària ÉS Supòsits d'urgència i Amb una 
valuosa estimat inferior a 30.000 euros, no deixar Serani: disposicions de l'Aplicació this relatives 
de la Preparació i adjudicació del Contracte Llei. 
Per als procediments de la contractació en aquests Casos bastar Amb Que, a més la Urgence 
justificació determinar que Objecte de la prestació és fixi que Pricing a satisfacció per l'Assistència 
i dissenys per l'òrgan la contractació la SA de la cua correspondrà la ejecucion. 
5. En els concurs de Projectes és Seguir en la Subsecció PROCEDIMENT Regulat ". 
 
En Quant a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es Aprova reglament 
que la Llei General de les Administracions Públiques de l'oposició, Relatiu a les actuacions 
preparatòries del contracte Administratives, 
«1. Els expedients de contractació és per s'iniciaran L'Òrgan determinant la contractació de s 
necessitat de prestació Objecte del contracte, bé per aquesta en els plànols prèviament aprovats 
figuració 1 Autoritzats, les estimacions PER busqui singularment necessari. 
2. Unió Informe del Servei Que promogui raonat de contractació, exposant a s necessitat, és 
important CARACTERÍSTIQUES calculat de les Prestacions Objecte del contracte ". 

 
A la base del que fa de la fórmula següent anteceder Proposta: 

 
Primer. -Que per la Junta de Govern local, es manifesti que, resultant, que L'Ajuntament no està 
disponible al personal de plantilla Do, Tècnics qualificats per respecte redacció de memòries 
valorades de les actuacions incloses en les Modalitats A i B del pla d'estudis de Gestió Forestal per 
a l' exercici 2018 segons efectuada Publicació al BOP de la província de València nº 13 Data 
01/18/2019. Vist Que, en el Present Exercici ha fet TOT I no està Planificació de les obres Cap la 
forma de realització, el per a les programació de licitacions; Necessari i essent el contracte de 
redacció urgent d'adjudicar Les Memòries valorades CITADES. 
 
Segon. - Proposo Contractar DOMINGUEZ GARCIA ELVIRA amb, AMB DNI 33.401.821W, col·legiada 
Com a tècnic Enginyera Agrícola nº1381, Els Següents Serveis, MEMÒRIES VALORADES GESTIÓ 
FORESTAL DEL PROGRAMA 2018 Segons detalls: 
A.1.11 Redacció Projecte d'Ejecucion, Propostes PLPIF. 
A.2.9 per respecte a la memòria de la Terra es mou compra Eines Y. 
B.1.1 Reparació anomenada vida "Senda El Pinet". 
silvícoles B.1.5 Actuacions, en zona Interfax Urbà Carretera de Segart. 
Passos casa d'Aigua en B.2.3.  
- Per que un fa Puja 01:00 EUROS La Quantitat total d'aproximada mil euros (1.000,00 €) Més Que 
l'IVA Corresponent Puja DOS-CENTS DEU (210 €). 
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Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
 
Tercer. -D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la 9/2017 de 8 de novembre 
de la Llei d'oposició del Sector Públic Serà per la seva competència junta quàntica del Govern local, 
i En Aquesta Data Segons ha emés un informe, 1 març 2019, per la Secretaria - interventora, la 
càrrega a ser amb les Disponibilitat Aplicacions Econòmica pressupostàries Treballs GESTIÓ 
FORESTAL B 170 22.700 1,5 1,1 IB; 454.621 PASSOS D'AIGUA A la llar. 
El que sé SOTMETI de la Junta de Govern Local consideration adopció de l'Acord per Corresponent.  
Vista de l'deliberació va treure Proposta i per unanimitat acorda qüestió és: 
 
Primer.- Que manifiestar, resultant, que L'Ajuntament no està disponible al personal de plantilla 
Do, Tècnics qualificats per respecte redacció de memòries valorades de les actuacions incloses en 
les Modalitats A i B del pla d'estudis de Gestió Forestal per a l'Exercici 2018 Segons Publicació 
efectuada en que BOP de la província de València nº 13 Data 01/18/2019. Vist Que, en el Present 
Exercici ha fet TOT I no està Planificació de les obres Cap la forma de realització, el per a les 
programació de licitacions; Necessari i essent el contracte de redacció urgent d'adjudicar Les 
Memòries valorades CITADES. 
Segon. amb ELVIRA GARCIA DOMINGUEZ -Contractar, amb DNI 33.401.821W, col·legiada Com a 
tècnic Enginyera Agrícola nº1381, Els Següents Serveis, MEMÒRIES VALORADES GESTIÓ FORESTAL 
DEL PROGRAMA 2018 Segons detalls: 
A.1.11 Redacció Projecte d'Ejecucion, Propostes PLPIF. 
A.2.9 per respecte a la memòria de la Terra es mou compra Eines Y. 
B.1.1 Reparació anomenada vida "Senda El Pinet". 
silvícoles B.1.5 Actuacions, en zona Interfax Urbà Carretera de Segart. 
Passos casa d'Aigua en B.2.3.  
- Per que un fa Puja 01:00 EUROS La Quantitat total d'aproximada mil euros (1.000,00 €) Més Que 
l'IVA Corresponent Puja DOS-CENTS DEU (210 €). 
Amb Manifestació expressa Que la contractació Que pretenen no alterar-Objecte del contracte per 
evitar Aplicació de les regles generals de contractació, que es contractista Que PROPOSA Té 
subscrits Més contrastar els Menors Que individualment un conjuntament superin també 
important que estableix l'Article 118. 
Tercer. -Segons EMÈS En Aquesta Data sense forma, 1 març 2019, per la Secretaria - interventora, 
càrrega que es va amb les Disponibilitat pressupostàries Aplicacions Econòmica Treballs GESTIÓ 
FORESTAL B 170 1,1 22.700 1,5 IB; 454.621 PASSOS D'AIGUA EN CAMINS 
El que sé SOTMETI de la Junta de Govern Local consideration adopció de l'Acord per Corresponent.  
Quart. - Públic Fer el Present Acord amb la legislació vigent de Conformity. 
 
 Seguidament informar a la Proposta de la Sra. Alcaldessa expedients sobris modificació 

creditors Així Que Diu: 
"Vist paràgraf L'Estat del incoat expedients creditors Modificació nº 4-2019, incoat per Alcalde Que 
aquesta Providencia Així donats: 

Tenint en Compte Que, per "Resolució de 5 d'octubre 2018 pel director general de 
Prevenció d'incendis Forestals, per La qual es Resol a la convocatòria d'Ajudes destinades per 
respecte Redacció Nous avions llocs de Prevenció d'incendis Forestals (PLPIF) una revisió dels ja per 
la part dels municipis pER aprovats de la Comunitat Valenciana a el marc del Programa de 
Desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana per a l'Exercici 2018; per La que 
s'està concedint una subvenció de la revisió de l'Ajuntament Per La Citat pla, Exp AGLPIF / 
2018/0138 / VAL, per la importació de 3.500 €. 
Acord per de Junta de Govern de data 10 de juliol 2018 Decret ratificació alcaldessa 141/18 de 3 
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juliol de 2018, pel que s'aplicarà a Subvencions en condicions favorables per a la Realització de 
"Destinada Treballs de Gestió Sostenible FORESTAL els AJUNTAMENTS la província de València, PER 
A l'EXERCICI 2018 ". Per Decret de la Presidència de les Diputacions de València núm 12391, de 26 
de desembre Data 2018, Publicat al BOP Nº13 de 18 de Gener 2019 és sí publicitat a deixar Ajudes 
Econòmiques atorgades Dins de la modalitat A i B del programa d'estudis de Gestió Forestal 
Sostenible 2018 a El Que s'està concedeixen Ajudes de l'Ajuntament Dins de les Dues per les 
Següents Modalitats quanties: 
A1 REDACCIÓ PROJECTE EXECUCIÓ PROPOSTES PLPIF 5.548,13 € 
A2 compra de Maquinària i Eines 3.698,76 € 
B1 forestal Treballs. 16451.57 € 
B2 PASSOS D'AIGUA EN CAMINS 10967.71 €  
  
Segons el que disposen els arts. 181 del Text Refós la reguladora Llei de les hisendes locals mitjans 
reals Aprovat Decret Legislatiu 2/2004 de 5 Març (TRLRHL) i 43 i del Reial Decret 500/1990 Següents, 
20 abr ASI de base Com la 14 generació de crèdit de les Bases d'Ejecucion del Pressupost, dich 
compromís aportació fill crèdit susceptibles generació. 
expedients de competència de Generació Per Els aprovació de Crèdit és de la Sra. Alcaldessa, ha, 
no és delegat Obst En Aquesta la junta de Govern local. 
 
En El Virtut prèviament this Alcalde PROPOSA:  
 
PRIMER. - Generació d'empara Crèdit del Compromís A La Aplicació Pressupostària empreses 
aportació Que indicació de Continuació. 
 

aplicació Pressupostària import 

 
LOCAL revisió del pla 170 22706 
DEL PROJECTE I EXECUCIÓ 
PROPOSTES PIF PLPIF 

9048.13 

FORESTAL Treballs B 1,1 170 22 
700 1,5 IB gestionats FORESTAL 16.451,57 

454.621 PASSOS D'AIGUA EN 
CAMINS  10.967,71 

Eines I MAQUINÀRIA 170.623 
ADQUISICIÓ 3698.76 

 
total 40.166,17 

 L'entorn financer de càrrega amb la següent: 

45.080 SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT 3.500 € 

46100 aportació DIPUTACION TRANSFERÈNCIES CORRENTS 21999.70 €  

76.103 DIPUTACION INVERSIONS GESTIÓ FORESTAL 14666.47 € 
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 TOTALS 40166.17 € 

 Segon. - Informeu-vos per la Secretaria - interventora sòbria a un no procedència dels creditors 
modificació Citada 

Tercer. - Però Trasllat efecte acte del Present la Junta de Govern els oportunitats locals. 
 
Emesos els informes corresponents secretària és Intervenció, no hi ha cap inconvenient expedients 
Que En El Es requereix autorització, per El que sé PROPOSA a adopció de l'Acord següent: 
 
PRIMER. - Generació d'empara Crèdit del Compromís A La Aplicació Pressupostària empreses 
aportació Que indicació de Continuació. 
 
 

aplicació Pressupostària import 

 
LOCAL revisió del pla 170 22706 
DEL PROJECTE I EXECUCIÓ 
PROPOSTES PIF PLPIF 

9048.13 

FORESTAL Treballs B 1,1 170 22 
700 1,5 IB gestionats FORESTAL 16.451,57 

454.621 PASSOS D'AIGUA EN 
CAMINS  10.967,71 

Eines I MAQUINÀRIA 170.623 
ADQUISICIÓ 3698.76 

 
total 40.166,17 

 L'entorn financer de càrrega amb la següent: 

45.080 SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT 3.500 € 

46100 aportació DIPUTACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS 21999.70 €  

76.103 DIPUTACIÓ INVERSIONS GESTIÓ FORESTAL 14.666,47 

 TOTALS 40166.17 € 
   
Segon. La Generació de Crèdit Autoritzada per la Junta de Govern local, entrarà en comptes Que 
Haia vigor un adoptat l'Acord aprovatori Corresponent. 
 
Vista de l'deliberació va treure Proposta i per unanimitat acorda qüestió és: 
En tots els El seu aprovació transcrits anteriorment terminal. 
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 Seguidament informar de les Sol·licituds presentades per: 
- D. JOSE Ballesta, sol·licitant ple dia per al març 23 per deixar 12 hores; autoritza. 
-D. Javier ( Assoliments @ web ), i hi ha Algun subvenció PREGUNTA paràgraf Arranjament Camí, 
Pla de Pavia, acompanyat Segons Que croquis; la informació és unanimitat acorda per Per Que El 
moment Cap subvenció no pot, tendre en Compte Però. 
 
 Seguidament informar del remès escrit per la Generalitat Valenciana, Direcció general de 

l'Aigua; en xarxa El que se'ns al·legacions i 'notificarà de LIQUIDACIÓ Proposta per resoldre el 
control provisional de LITORALS aigües marítimes abocaments, 2017; per quàntics 1305.69 €, 
Informada la junta de antecedir en Com convenient per donar assabentat i per les gestions 
realitzaran oportunes, amb la resta d'ajuntaments, Referència: canal EDAR SIDMED Sagunt. 
 

 Seguidament informar i Documentació del Escrit Per Que remès acompanyar-los a Présidence 
de la Generalitat, la Direcció General de Seguretat i Resposta a les Agència Emergència, 
referent d'expedients: 33/19 PDC, Interessat: Club Ciclista Tarongers. 
 
 

Matter: Petició apareix Celebrar sense forma que Prova Esportiva 12 maig 2019, de 9.30 h a Las 
Estivella; Per Que sí qüestió Informe sobre condicionaments tècnics de la incorporació Vist l'escrit i 
va tirar de la matèria deliberació del unanimitat acorda és per, Emetre informe favorable sòbria a 
Sol·licitud presentada però Trasllat del Mateix a la CITADA Direcció General de l'Agència de 
Seguretat i Resposta a les emergències. 
 

 Seguidament Presentat per escrit del Associació informar els veïns de Bellavista, els Data 
d'entrada 28/02/19 Nº 384 sol·licitants Reunió amb la Sra. Alcaldessa i el tècnic 
URBANISME, donat a la Sra. Alcaldessa Que els Cridarà. 
 

 Seguidament Presentat per escrit de l'informe David Domínguez Pérez; Perquè Que 
Reclamació realitzar la ICV Com en el del visor àrea Blanca C / Segart Figura (NGA) Quan No 
és asos davant sol·licitant Administració Reclamació és la seva autònoma TRAM Operadors 
de Telecomunicacions i; qüestió deliberació es tira del unanimitat acorda per Que, pesto 
de competència municipal S í No pot Fer cap càrrega a tramitació, Sent El Deure qui 
Interessat Presentació de l'aposta l'òrgan autonòmic Reclamació del sector 
telecomunicacions i Empreses Operadors. 

 
 Seguidament Anunci de l'informe a l'Excma. Diputacions de València, València Publicat al 

BOP 2019.03.05 Nº 45, Sobre les "Normes Sobre els Òrgans Composició de la Selecció de 
les Convocatòries Tècnics de València Diputacions disposat concretament I El Que A El 
donats article 13 ASI: 

"Artículo.-13 Sp Principi del Compliment de la Diputació amb els municipis de Cooperació 
per a la província i Corresponent Mitjançant Conveni Ell Personal Servei Assistència 
Tècnica els oferirà el procés convoquin Que Selecció en els. This Assistència Tècnica 
contemplació, Entre Altres Qüestions de Participació Del integritat personal relacio Que 
En Els cossos dels vocals de Selecció dels Funcionaris i La Assistència i els funcionàries dels 
ajuntaments de curs Capacitació i un punt en el cinquè acreditació assenyalats ". 
 
 Vist el contingut de l'Article, tenint en compte que és una plantilla Ajuntament Té Saló 
reduïdes Molt personal I precisos semblen Composició dels tribunals és part acorda 
unanimitat: petició de Diputacions de València Que previ els tràmits oportunitat, 
subscriure un Conveni per als multes de Cooperació acordats, en l'Article 13 reiterat. 



23 
 

Però Trasllat del Present Acord a la Diputació de València, Així Com la Sra encarregar. De 
quants Subscripció Alcaldessa Necessaris fossin Documents per Fer Complir I El Acordat 
gerent. 

 
 Seguidament informar per la Sra. Alcaldessa de l'contingut de l'informe EMÈS PEL policies 

auxiliars ÉS data 24 de febrer 2019, Així Que Diu: 
Que En L'Habitatge a la plaça de Dalt tamís nº9 Va haver-hi, novembre A El mes d'un 
despreniment de la cornisa és va procedir Do senyalització que Supòsit Propietari José V. 
Estal BONET empadronat domicili en aquest, Realitzo Retirada dels del Enderrocs via Balcó 
i Publ. 
Una Avui no s'ha Data de CAP Realitzat CITADA reparació de la cornisa, El Que despreniment 
suposa l'alcalde Risc Que Els Elements CITADA Queden la cornisa. 
S'adjunten: 

- Pla de Localització d'Habitatge 
- cadastral Fich 

 - fotos de façana (novembre- febrer) 
 

Seguidament informar per la Sra. Alcaldessa del contingut de l'article 180 a Llei 5/2014, 
Ordenació del Territori, Paisatge i URBANISME de redacció València Comunitat donada 
Segons Llei 1/2019 per la Que Diu Febrer 5 de ASI: 
"L'assumpte competent Conselleria d'Habitatge en els podrà exigir als propietaris en forma 
d'exhibició de l'Evaluation de l'Edifici I Que Estee Vigent. ¿I no és ha efectuat, podrà 
realitzar-lo el cost ofici dels obligats. Així mateix potestat per respecte al tendre iniciació, 
Resolució dels Procediments Instrucció i derivats de l'incompliment dels sancionadors 
AQUESTA Obligació, 264,2 Regulador d'aquesta al article llei. 
Els ajuntaments podran exigir IGUALMENT exhibició a emissió de l'Informe d'Avaluació i 
poni manifest la possible existència de perill Dóna'ns Estructurals Per Les Persones Les 
coses una un, el dictat real dels corresponents Ordres execució deixen. 

 
Per El Que va treure qüestió considerat el és per unanimitat acorda: 
 

1) Requerir de Jose D. Estal Bonet, resident persona Com en ESE ingesta domicili 15 dies a EL Termini 
partir del següent Contador la Present notification "Edifici forma de Evaluation del situat a P / de 
Dalt Nº 9 redactat per tècnic competent, en el que, si Cas, taula és la probable existència d'Dóna'ns 
manifest un perill per a la Gent Estructurals una llagosta; Sent Responsabilitat del propietari de 
l'immoble per sobre d'un drethavents Els que es puguin probables Doneu-nos la Produir 3. 
2) No obstant això, Trasllat acte del Present de les oportunitats Els efectes Interessat. 
 

 Seguidament informació sobre la Sra. Que alcaldessa, Amb Motiu De les obres dutes a Cap 
paràgraf Instal·lació de l'ascensor és tenir que desmuntar Tot l'Arxiu de Dalt que ha Estat 
Necessari per Realització d'hores extrets pel personal de neteja per pintar i Arreglar d'Nou 
Arxiu i que part l'educació; Que per el va treure deliberació és acorda abonament dels 
Següents: 

 
- Bàrbara Albiol Macián 184 €. 

- Encarnació Martí Molina 184 €. 

- Àngel Pérez Nuñez 184 €. 

També ha Estat Necessari per a la Treballs Realització Fora PEL l'horari polze con auxiliar Donació 
Motiu de la Sang i el dia 18 febrer TRAIL IV Edició per Lo Que el diumenge 2019.02.24 es va procedir 
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a una gratificació 125 abonament €; deliberació va treure unanimitat acorda és per l'abonament de 
les Hores extres. 
 

 Seguidament del contingut de la informació de la Relació Nº 5 per Composta automàtic de 
factures 37 factures, la importació ascendeixen Que total de 14996.51 €, és part acorda 
unanimitat, la obligation Reconeixement i ordre de pagament, tal I Com és Relaciona la 
Continuació. 

 

 

TRACTAMENT I sense Que per la mes Afers Sra. El president és Tanca Sessió del Dia Sent les 19'40 
hores de l'encapçalament I El Constanza actuat Per La present és: Estén jo que actua Com a 
secretària d'Dono Fe i SOTMETI la forma de la Sra. President. 

 Vist i plau 

 President del Secretari interventora 
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 Maite Pérez Amparo Ferrandis Furio Prats 

 


