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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA DEL DIA 8 DE GENER 
DE 2019. 

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 8 de gener de 2019 a les 18,45 h. sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta de govern local, 
Sra. M.ª Dolors Lafont Avinent i Rafael Asensio Chenovart, assistits de la secretària-interventora 
de l'ajuntament Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es 
detalla a continuació: 

 Per la Sra. Alcaldessa s'informa de l'expedient incoat per a la pròrroga del pressupost de 
2018, que diu així: 

Vist l'informe de la Secretària-Interventora de data 8 de gener de 2019 sobre la pròrroga 
del pressupost de 2018 per a l'exercici de 2019 en el qual s'estableixen els crèdits que poden ser 
objecte de pròrroga tenint en compte les previsions inicials i els crèdits que corresponen a 
serveis o programes que hagin de concloure en l'exercici estiguin finançats amb crèdit o altres 
ingressos específics o afectats que, exclusivament, anessin a percebre en l'exercici 2018, i 
l'informe sobre compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, es proposa de 
conformitat amb el que estableixen els articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març i 21.4 del RD 
500 / 1900m de 20 d'abril, l'adopció del següent acord: 

1.- Aprovar la pròrroga del Pressupost de l'Exercici 2018 per a l'Exercici 2019, fins que no 
s'aprovi i entri en vigor el Pressupost de l'exercici 2019, en la quantia de 788.015,70 € per a 
l'estat de despeses i 889.405,16 € per l'estat d'ingressos. 

2.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària 
que es celebri. 
 

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

1) Aprovar la pròrroga del Pressupost de l'Exercici 2018 per a l'Exercici 2019, fins que 
no s'aprovi i entri en vigor el Pressupost de l'exercici 2019, en la quantia de 
788.015,70 € per a l'estat de despeses i 889.405,16 € per a l'estat d'ingressos. 

2) Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la primera sessió 
ordinària que es celebri. 

 
 Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada per D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 

CANO amb DNI26494475Q, sol·licita l'ús de l'auditori per donar la part teòrica del curs 
de gossos detectors de restes cadavèriques, els dies 23 i 25 de gener, al matí de 9 a 14 
h .; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Autoritzar el que se sol·licita, utilització de la Sala Auditori els dies 23 i 25 de gener 
de 9 a 14 h., A la finalització de la jornada haurà de procedir a la neteja del lloc 
utilitzat. 
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2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informadel contingut de l'escrit remès pel Centre de Salut Pública de 
València, sobre informe tècnic-sanitari del sistema d'abastament Albalat dels Tarongers 
1, amb motiu de la visita d'inspecció realitzada en data de 23 d'octubre de 2018, per la 
Farmacèutica de Salut Pública; la junta es dóna per assabentada, acorda donar trasllat 
del mateix a EGEVASA i Processos Hidràulics que s'encarrega del manteniment de la 
planta d'osmosi. 
 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a reparació de l'aparell 
d'aire condicionat de l'agència de lectura que diu així: 

Com que el aire condicionat ubicat a l'agència de lectura espatllat, en ser aquest un lloc 
d'afluència de públic i davant les condicions tèrmiques pròpies d'aquesta època de l'any, s'entén 
necessari procedir a la reparació del descrit aparell. 
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. " 
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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 si 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 d'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 centralizados 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 d'aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que 
s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els casos 
que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, i en els 
indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no 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 tot això, es formula la següent PROPOSTA: 
  
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la urgent i manifesta necessitat de 
proceder a la contractació del servei destinat a la reparació de l'aire condicionat ubicat a 
l'agència de lectura. 

 
Segon. - Proposo contractar amb la mercantil CLIMATITZACIÓ POLOSAL SL, amb CIF B97562037 
i domicili social en Carrer Magatzem de Hierro 26-46.520 Port Sagunt, els serveis de reparació 
de l'aire condicionat ubicat a l'agència de lectura, per la quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-
NOU EUROS (259,00 €) Més un IVA de CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 
(54,39 €), sumant un total de TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (313,39 
€). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import 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, 5 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica in l'aplicació pressupostària 3321 
21200. 
         
El que se sotmet a consideració de la Junta de Govern Local per adopció de l'acord corresponent. 
 

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

1) Manifestar la urgent necessitat de procedir a la contractació del servei destinat a la 
reparació de l'aire condicionat ubicat a l'agència de lectura. 

2) Contractar amb la mercantil CLIMATITZACIÓ POLOSAL SL, amb CIF B97562037 i 
domicili social a Calli Magatzem de Ferro 26-46.520 Port Sagunt, els serveis de 
reparació de l'aire condicionat ubicat a l'agència de lectura, per la quantitat de DOS-
CENTS CINQUANTA-NOU EUROS (259,00 €) Més un IVA de CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB TRENTA INUEVE CÈNTIMS (54,39 €), sumant un total de TRES-CENTS 
TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (313,39 €). 
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3) Segons informe emès en aquesta data, 5 de gener de 2019, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídicaca en l'aplicació 
pressupostària 3321 21200. 

4) Traslladar el present acte a l'interessat i fer-ho públic de conformitat amb la 
legislació vigent. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita d'informació urbanística 
núm 43/17 incoat d'ofici per aquest Ajuntament, escrit remès pel Registre de la 
Propietat nº 2 de Sagunt, la seva referència 1989/2017; del contingut de l'informe emès 
per la tècnic agrícola en data 26 de desembre del 2018, que diu així: 

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

INFORMA: Que vist l'escrit presentat per REGISTRE DE LA PROPIETAT DE SAGUNT Nº 2, 
consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme al 
desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la ambReferència Cadastral 
002001200YJ29C0001FX està situada a: 

 

La parcel·la està situada a "Sòl no urbanitzable COMÚ " 
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La construcció està afectada per "SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS "2.- LLOMA DEL SALER 

 

 

La parcel·la està situada dins de PORN, del Parc Natural de la Serra Calderona a la Zona 
d'Influència "àrea de predomini agrícola" i "Àrea de Regeneració". 
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I del contingut del certificat emès per la secretària-interventora en data 23 de novembre 
del 2018, en el qual es certifica: 

Que, consultats mitjançant rastreig informàtic, resulta que sobre la parcel·la amb 
referència cadastral 002001200YJ29C0001FX, al polígon 16, parcel·la 155, no es té constància 
que s'hagi tramitat expedient per infracció urbanística en els últims quinze anys. 

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

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

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

1) Fer seus els informes emesos per la tècnic agrícola de data 26 de desembre de 2018 
i de la secretària-interventora de data 23 de novembre de 2018. 

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

3) Traslladar el present acte al Registre de la Propietat de Sagunt nº 2 ia D. Daniel Ets 
Durán. 

 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)". 
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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 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. 

 
 Seguidament s'informa el contingut de la relació automàtica de pagaments nº 1de 2019 que 

comprèn 23 factures i l'import ascendeix a la xifrada quantitat de SIS MIL CENT SETANTA-SIS 
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (6.176,32 €); vista la relació, s'acorda per unanimitat la 
seva aprovació i ordre de pagament tal com es relaciona a continuació: 
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I sense més assumptes que tractar per la Sra. Alcaldessa es tanca la sessió a les 19,30 h del dia del 
encapçalament i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a 
secretària, done fe i se sotmet a la signatura de la Presidenta. 

 

En Albalat dels Tarongers, a 28 de gener de el 2019. 

 

 

L'ALCALDESSA      LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

 


