ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9
D'ABRIL DE 2019.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 9 d'abril de 2019 a les19,10 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:


S'informa de tot això en l'expedient de Responsabilitat Patrimonial incoado per aquest
Ajuntament davant la demanda formulada per D. Juan Carlos Tarancón Cañas nº 1/18 i
de la proposta de resolució que diu així: De conformitat amb els articles 82 i 84 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en relació amb l'expedient n.º 1/2018, tramitat en aquest Aiontamiinto, amb
base als següents,
ANTECEDENTS

Primer. - Segons registre d'entrada d'aquest Ajuntament, es té coneixement que amb data 14
d'abril de 2017, per part de la policia local d'Estivella es va rebre avís sobre un despreniment del
sostre del que sembla ser un pou, personant-se en el lloc l'agent 004 de la policia local d'Estivella
i procedint a comunicar l'incident a EGEVASA, qui van precintar la zona, senyalitzant amb vagis,
creant un perímetre de seguretat per evitar accidents.
Segon. - Segons consta en la reclamació del Sr. Tarancón, va ser el 22 d'abril quan assegura
que"En passar al costat d'aquest pou de reg, a un metre de distància, que es trobava barrat per
tanques provisionals, el sòl va cedir sota els seus peus, I va caure verticalment dins del pou ".
Tercer. - El dia 11 de maig de 2017, es persona en el lloc dels fets l'arquitecte municipal,
constatant que el perímetre del pou no havia patit major enfonsament que el ja existent a les
fotos adheridesa l'informe policial de 14 d'abril, sempre dins el perímetre de seguretat acotat
per les tanques. S'informa que s'haurà de procedir a la reparació del pou, duent-se a terme
aquesta reparació en els dies següents.
Quart. - Amb data 26 de març de2018, l'interessat presenta reclamació per responsabilitat
patrimonial de l'administració pública a través del registre d'entrada de l'Ajuntament. La
reclamació va ser ampliada i corregida en data 17 d'abril de 2018.
Cinquè. - En junta de govern de 15 maig 2018, es procedeix al nomenament com a instructor de
l'expedient al senyor Rafael Asensio Chenovart i com a secretària a la senyora Amparo Ferrandis
Prats.
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Sisena. - El 4 de juny de 2018 el instructor sol·licita informe a EGEVASA ia la Enginyera tècnica
agrícola.
Per part de EGEVASA (empresa concessionària del servei d'aigües a Albalat dels Tarongers),
s'informa de la intervenció que va tenir lloc el 14 i el 22 d'abril de 2017.
Respecte a l'informe de l'enginyera tècnica agrícola, recull la situació de la parcel·la.
Setè. - L'11 de juliol de 2018 el instructor comunica a l'interessat perquè faci saber si desitja o
renúncia a l'audiència.
Vuitè. - Amb data 1 d'agost de 2018 el reclamant sol·licita audiència i prova testifical, acceptantse per part de l'instructor, tenint lloc el 14 de gener de el 2019.
FETS
Primer. - Segons es desprèn de la reclamació i del testimoni de Don José Àngel Tarancón Cañas,
germà de l'accidentat, tots dos van aparcar el cotxe dins de la parcel·la 26 del polígon 3, parcel·la
confrontant a on se situava l'enfonsament. D'aquesta manera, segons declaració del testimoni
van passar al costat de la zona delimitada per les tanques quan el terreny va cedir i va caure a
l'interior
D'acord amb el consultat amb el cadastre i l'informe facilitat per l'enginyera tècnica agrícola; les
parcel·les 26 (zona on van aparcar el vehicle) i 29 (zona on s'ubicava l'esvoranc) són ambdues de
propietat privada.
A través de l'informe tècnic es desprèn que el "camí" per on diu el testimoni i
l'interessatcaminaven no ha estat mai un camí encadastrats, sense que hi hagi servitud de pas
alguna. Les parcel·les rústiques que no estiguin tancades no pressuposen el consentiment dels
propietaris al pas de transeünts.
Pel que fa a l'anterior, l'article 33.1 de la Constitució reconeix "El dret a la propietat privada". A
més inri l'article 446 del Codi Civil diu, "Tot posseïdor té dret a ser respectat en la seva possessió;
i, si és inquietat en ella, haurà de ser emparat o restituït en aquesta posessió pels mitjans que les
lleis de procediment estableixen. "
Per tant, queda provat que l'actuació del senyor Tarancón, a través de les seves accions prèvies
al contratemps, el van portar a una clara violació del dret de propietat i possessió, entendiendo
que l'actuació del denunciant és negligent i contra legem.
Segon. - A través dels informes de la Policia Local d'Estivella i EGEVASA, es desprèn que la
senyalització provisional que es va instal·lar en l'enfonsament era correcta, amb un perímetre
deseguretat que evitava possibles accidents. Mitjançant les fotografies de l'expedient s'aprecia
un perímetre prou ampli per evitar possibles accidents.
Sembla ardu complicat pensar que el sòl s'enfonsés fins a superar dit perímetre, ja que veient
l'abans i el després de la situació del forat a través de les fotografies aportades, no s'aprecia un
despreniment excessivament ampli com per superar aquests límits.
A més, fent referència a l'informe d'actuació 2017 / 101030-3 de l'empresa EGEVASA -sobre
l'actuació que van dur a terme després de la caiguda-, pel que fa als treballs realitzats, en
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extracte diu el següent: "un home ha caigut dins d'un forat, sembla il·lès, dóna sensació d'haver
manipulat algú la tanca"
Tenint en consideració l'anterior, no es pot deduir que l'accident s'hagi produït per una mala
praxi de l'ajuntament. L'esvoranc es trobava bé perimetrado i amb senyalització suficient per no
aproximar; no es pot assegurar que per part de l'interessat no hagi hagut una actuació
imprudent al treure el cap al forat, fins i tot sobre passar el perímetre de seguretat.
Tercer. - Respecte a la premissa indispensable que s'ha de complir perquè existeixi la
responsabilitat patrimonial, larelació directa de causalitat, El denunciant entén que la mala praxi
de l'administració va ser l'única responsable del seu accident.
La jurisprudència modula el caràcter objectiu de la responsabilitat patrimonial, en rebutjar que
la mera titularitat del bé determini la responsabilitat de l'Administració respecte de qualsevol
conseqüència lesiva relacionada amb el mateix que es pugui produir.
El Tribunal Suprem ha declarat, en la Sentència de 5 de juny de 1998, que "la prestació per
l'Administració di un determinat servei públic i la titularitat per part d'aquella de la
infraestructura material per a la seva prestació no implica que el vigent sistema de
responsabilitat patrimonial objectiva de les Administracions Públiques converteixi a aquestes en
va asseguraradores universals de tots els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol
eventualitat desfavorable o danyosa per als administrats que pugui produir-se amb
independència de l'actuació administrativa, Perquè en cas contrari, com pretén el recurrent, es
transformaría aquell en un sistema providencialista no contemplat en el nostre ordenament
jurídic ". Criteri que ha estat recollit en altres errors (ae sentències de 13 de setembre de 2002,
30 de setembre i 14 d'octubre de 2003, o 17 d'abril de 2007).
També ha declarat el Tribunal Suprem, de manera reiterada, que no és d'acord amb el referit
sistema de responsabilitat patrimonial objectiva la seva generalització més enllà del principi de
causalitat, de manera que, perquè existeixi aquella, és imprescindibli l'existència de nexe
causalentre l'actuació de l'Administració i el resultat lesiu o danyós produït. En aquest sentit, la
Sentència de 13 de novembre de 1997 ia assenyalar que "tot i que la responsabilitat de
l'Administració ha estat qualificada per la jurisprudència d'aquesta Sala com un supòsit de
responsabilitat objectiva, no ho és menys que això no converteix l'Administració en un
responsable de tots els resultats lesius que puguin produir-se pel simple ús d'instal·lacions
públiques, sisinó que, com abans hem assenyalat, cal que aquests danys siguin conseqüència
directa i immediata del funcionament normal o anormal aquella".
Per tant, la responsabilitat de l'Administració procedirà a aquells casos en què els danys siguin
conseqüència del funcionament dels serveis públics, sense que n'hi hagi prou a aquests efectes
que els danys apareguin amb motiu o ocasió de la prestació d'aquests serveis públics. En aquest
cas, el dany produït ve precedit d'una actuació negligent de l'interessat, que, de no haver
incomplert les seves obligacions legals entrant en una propietat privada no hagués estat objecte
de l'accident. S'entén que l'administració va actuar d'una manera adequada, amb la
senyalització preventiva del forat, marcant un perímetre prou ampli per evitar accidents;
inhibint-de qualsevol responsabilitat per algun accident aparellat a una activitat negligent i
irresponsable.
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FONAMENTS DE DRET
Primer.- El règim jurídic de la reclamació deduïda por l'actor està continguda en l'art. 54 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, que estableix la responsabilitat directa de les
entitats locals pels danys i perjudicis causats als particulars en els seus béns i drets com
consecuència del funcionament dels serveis públics, remetent-se al que disposa la legislació
general sobre responsabilitat administrativa, que ve constituïda pels arts. 32 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de l' Sector Públic.
La responsabilitat patrimonial de l'Administració es configura en el nostre ordenament jurídic
com una responsabilitat directa i objectiva, que obliga a aquella a indemnitzar tota lesió que
pateixin els particulars en qualsevol dels seusbéns o drets, sempre que sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics; tenint en compte que no tot dany que
produeixi l'Administració és indemnitzable, sinó tan sols els que mereixin la consideració de
lesió, entesa, segons la doctrina i jurisprudència, com a dany antijurídic, no perquè la conducta
de qui el causa sigui contrària a Dret, sinó perquè el perjudicat no tingui el deure jurídic de
suportar-lo, per no existir causes de justificació que el legitimen.
El dret a ser indemnitzats per l'administració ve recollit en l'article 32.1 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic: "Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per
les administracions públiques cocorresponents, de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus
béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis públics llevat dels casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic
de suportar d'acord amb la Llei. "
Prossegueix l'article 32.2: "En tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat amb relació a una persona o grup de persones."
Segon. - L'article 34.1 de la mateixa llei, respecte a les possibles indemnitzacions, diu: "Només
seran indemnitzables les lesions produïdes al particular provinents de danys que aquest no tingui
el deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei. No seran indemnitzables els danys que es derivin
de fets o circumstàncies que no s'haguessin pogut preveure o evitar segons l'estat dels
coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de producció d'aquells, tot això
sense perjudici de les prestacions assistencials o econòmiques que les lleis puguin establir per a
aquests casos. "
Tercer. -Perquè el dany sigui indemnitzable, a més, ha de ser real i efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones; ha d'incidir
sobre bienes o drets, no sobre meres expectatives, ha de ser imputable a l'Administració i
finalment ha de derivar-se, en una relació directa de causa - efecte, de l'activitat d'aquella,
corresponent la prova de la concurrència de tots aquests requisits al qual reclama.
En conseqüència, per apreciar un supòsit de responsabilitat patrimonial de l'Administració han
de concórrer els requisits determinats tant en la via legal com en la jurisprudencial, en
pronunciaments com ara les sentènciesdel Tribunal Suprem de març 24 1.992 o de 5 d'octubre
1.993. Són els següents:
"A) Que s'hagi generat un dany real i efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
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b) Que es tracti de relació directa, immediata i exclusiva de causa-efecte, sense la concurrència
de circumstàncies que puguin enervar el nexe causal, Com ara la força major o la conducta pròpia
del perjudicat.
c) L'antijuridicitat de la lesió, entesa com l'absència de l'obligació de suportar el referit dany per
part del ciutadà.
d) Que la reclamació s'efectuï en el termini d'un any des que es va ocasionar l'esmentat dany. "
Quart. - Els articles 66 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques,s'han tingut en compte pel que fa al
procediment i ordre a seguir en aquest.
Per tot això, és pel que proposo a l'òrgan que per la Junta de Govern Local s'adopti la següent:
Primer. - Desestimar la reclamació de responsabilitat Patrimonial presentada per Joan Carles
Tarancón Cañas, no havent-se pogut constatar a través de les actuacions, documents i informe
consten en l'expedient que hi hagi relació de causalitat directa entre la lesió i el funcionament
del servei públic.
Segon. - No cal reconèixer el dret del rei Joan Carles Tarancón Cañas a rebre la indemnització
sol·licitava, com a conseqüència dels danys soferts en els seus béns o drets.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
Primer. - Basant-que s'ha exposat anteriorment, desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per Joan Carles Tarancón Cañas, no havent-se pogut constatar a través
de les actuacions, documents i informe que existeixi relació de causalitat directa entre la lesió i
el funcionament del servei públic.
Segon. - No cal reconèixer el dret del rei Joan Carles Tarancón Cañas a rebre la indemnització
sol·licitava, com a conseqüència dels danys soferts en els seus béns o drets.
Tercer. - Traslladar el present acord a l'interessat als efectes oportuns.
Així mateix i en relació amb l'anterior, s'informa del contingut de l'escrit rebut del Jutjat del
Contenciós Administratiu nº 4 de València. Sobre el procediment abreujat (PAB) -000613/2018;
en el qual es reclama expedient administratiu de D. Joan Carles Tarancón Cañas contra aquest
Ajuntament, per Responsabilitat Patrimonial; la junta es dóna per assabentada i s'acorda
remissió de l'expedient als efectes oportuns.


Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa, per a contracte menor que diu
així: Amb motiu de les vacances escolars de Pasqua 2019, per tal de facilitar la conciliació
de la vida familiar amb la laboral, i com ja és habitual aquests últims anys, considero
convenient organitzar per part de l'ajuntament l'escoleta de pasqua, de forma gratuïta
perquè puguin assistir tots els nens i nenes interessats entre 3-11 anys,
aproximadament. Amb aquesta finalitat, es planteja la contractacióde l'organització i
desenvolupament de l'escoleta de pasqua del 23 al 26 d'abril a la ludoteca.
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent
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LEGISLACIÓ APLICABLE




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

L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els
contractes de serveis:
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma
successiva i per preu unitari.
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat
inherent als poders públics. "
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la
competència per a contractar, diu:
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu.
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultades
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'oòrgans societaris o d'una fundació. "
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu:
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament
o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. "
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació de la despesa i la
incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament de aquesta Llei estableixin. "
"En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article.
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla.
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació:
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«1. Els contractes que subscriguin les administracions Públiques s'adjudicaran d'acord amb les
normes de la present secció.
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que
es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment.
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els casos
que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, i en els
indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació.
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint
amb les normes establertes en l'article 118.
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives a
la preparació i adjudicació del contracte.
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució.
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. "
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les
actuacions administratives preparatòries del contracte,
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària.
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat,
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. "
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA:
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la conveniència, que amb motiu de les
vacances escolars de Pasqua 2019, per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar amb la
laboral, i com ja és habitual aquests últims anys, organitzar per part de l'ajuntament l'escoleta
de pasqua, de forma gratuïta perquè puguin assistir tots els nens i nenes interessats entre 3-11
anys, aproximadament.
Segon. - contractaramb l'empresa ESCOLES INFANTILS SOL I LLUNA, SEGLE XXI, amb CIF
B98107212 i domicili al c / Murillo, 40, Port de Sagunt, l'organització i desenvolupament de
l'escoleta de pasqua del 23 al 26 d'abril a la ludoteca; mitjançant la intervenció de dues
professores amb programacions adequades per a cada edat pel preu de CINC-CENTS QUARANTA
EUROS (540 €).
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té
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subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en
l'article 118.
Tercer. - D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de
govern local i segons informe emès en aquesta data 9 d'abril de 2019 , per la secretària interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 334
22609 ACTIVITATS CULTURALS, del present pressupost.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
Primer. - manifiestar la conveniència, que amb motiu de les vacances escolars de Pasqua 2019,
per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar amb la laboral, i com ja és habitual aquests
últims anys, organitzar per part de l'ajuntament l'escoleta de pasqua, de forma gratuïta perquè
puguin assistir tots els nens i nenes interessats entre 3-11 anys, aproximadament.
Segon. -Contractar amb l'empresa ESCOLES INFANTILS SOL I LLUNA, SEGLE XXI, amb CIF
B98107212 i domicili al c / Murillo, 40, Port de Sagunt, l'organització i desenvolupament de
l'escoleta de pasqua del 23 al 26 d'abril a la ludoteca; mitjançant la intervenció de dues
professores amb programacions adequades per a cada edat pel preu de CINC-CENTS QUARANTA
EUROS (540 €).
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en
l'article 118.
Tercer. - Segons informe emès en aquesta data 9 d'abril de 2019, per la secretària - interventora,
ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 334 22609
ACTIVITATS CULTURALS, del present pressupost.
Quart. - Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent.


Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa per contracte menor que diu així:
Com a conseqüència del deteriorament normal per l'ús, en els immobles de
competència municipal, de les instal·lacions de fontaneria, elements del bany, cuina i
similars, que dificulten la prestació normal del servei i considerant que es tracta de
treballs de manteniment que cal emprendre de forma urgent per mantenir en les
degudes condicions el local, així com per atendre altres possibles necessitats normals i
puntuals en aquests edificis a càrrec d'aquest ajuntament; a la vista del que antecedeix
en l'expedient i 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 es s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa
l'article 118 de la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, sobre l'òrgan competent per contractar en raó de la quantia.

L'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els
contractes d'obres:
"Són contractes d'obres aquells que tenen per objecte els següents:
a) L'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la
realització d'algun dels treballs enumerats a l'annex I de la Llei de Contractes del Sector
Publico.
En l'Annex I, al NACE 4533 fontaneria.
L'article 29.8 "La durada dels contractes menors no pot ser superior a 1 any i no són susceptibles
de pròrroga.
L'article 36.1 "els contractes menors no necessiten formalització"
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la
competència per a contractar, diu:
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu.
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i
fadificultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada
cas per a la delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans
administratius, o per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una
fundació. "
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu:
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament
o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. "
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació del despesa i la
incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. "
"En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
que individual oconjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer d'aquest article.
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla.
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació:
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«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb
les normes de la present secció.
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que
s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment.
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els casos
que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, i en els
indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació.
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint
amb les normes establertes en l'article 118.
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives a
la preparació i adjudicació del contracte.
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució.
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. "
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les
actuacions administratives preparatòries del contracte,
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària.
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat,
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. "
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA:
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de contractar les obres de
reparació de fontaneria i aparells sanitaris en edificis el manteniment correspon al ajuntament
per a l'exercici 2019, per donar una solució àgil als possibles problemes d'aquest tipus que es
puguin presentar.
Segon. - Proposo contractar aquestes obres de manteniment de fontaneria i sanitaris dels
edificis el manteniment corresponent peonde a aquest ajuntament, amb VICENTE LAFARGA
SEGARRA amb CIF 19.841.078J. Per un preu anual, per a l'exercici 2019, d'aproximadament DOS
MIL EUROS (2.000 €) IVA inclòs. Teniendo en compte que aquesta quantitat és una autorització
i disposició de la despesa amb càrrec a la classificació econòmica 21200, de qualsevol edifici o
instal·lació a càrrec de l'ajuntament, que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor
del contractista quan s'aporti i conforme la factura corresponent.
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té
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subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en
l'article 118.
Tercer. - D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de
govern local i segons informe emès en aquesta data 9 d'abril de 2019, per la secretària interventora, ha consignació a nivell de vinculació jurídica en la classificació econòmica 21200
Reparació manteniment i conservació de qualsevol edifici a càrrec de l'ajuntament.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
Primer. - Manifestar la necessitat de contractar les obres de reparació de fontaneria i aparells
sanitaris en edificis el manteniment correspon a l'ajuntament per a l'exercici 2019, per donar
una solució àgil als possibles problemes d'aquest tipus que es puguin presentar.
Segon. - Contractar aquestes obres de manteniment de fontaneria i sanitaris dels edificis el
manteniment correspon a aquest ajuntament, Amb VICENTE LAFARGA SEGARRA amb CIF
19.841.078J. Per un preu anual, per a l'exercici 2019, d'aproximadament DOS MIL EUROS (2.000
€) IVA inclòs. Teniendo en compte que aquesta quantitat és una autorització i disposició de la
despesa amb càrrec a la Classificació econòmica 21200, de qualsevol edifici o instal·lació a càrrec
de l'ajuntament, que només suposarà el reconeixement de l'obligació a favor del contractista
quan s'aporti i conforme la factura corresponent.
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en
l'article 118.
Tercer. Segons informe emès en aquesta data 9 d'abril de 2019, per la secretària - interventora,
ha consignació a nivell de vinculació jurídica en la classificació econòmica 21200 Reparació
manteniment i conservació d' qualsevol edifici a càrrec de l'ajuntament.
Quart. - Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent.


Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa, per contracte menor, que diu així: Per
la secretària- interventora d'aquest ajuntament s'informa a aquesta alcaldia, en la seva
opinió de la conveniència de continuar contractant per a l'exercici 2019, la base de dades de
"EL CONSULTOR DELS AJUNTAMENTS"
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 el òrgan competent per contractar en raó de la quantia.

L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
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1. Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles.
2. Sense perjudici del que disposa la lletra b) de l'apartat 3 d'aquest article respecte dels
contractes que tinguin per objecte programes d'ordinador, no tenen la consideració de
contracte de subministrament els contractes relatius a propietats incorporals o valors
negociables.
3. En tot cas, es consideren contractes de subministrament els següents:
a) Aquells en què l'empresari s'obligui a lliurar una pluralitat de béns de forma successiva i
per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud al temps de
celebrar el contracte, per estar subordinats els lliuraments a les necessitats de
l'adquirent.
b) Els que tinguin per objecte l'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de
telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i programes,
i la cessió del dret d'ús d'aquests últims, en qualsevol de les seves modalitats de posada
a disposició, a excepció dels contractes d'adquisició de programes d'ordinador
desenvolupats a mida, que es consideren contractes de serveis.
c) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per l'empresari
s'han d'elaborar d'acord amb característiques peculiars fixades prèviament per l'entitat
contractant, encara que aquesta s'obligui a aportar, totalment o parcialment, els
materials necessaris.
d) Els que tinguin per objecte l'adquisició d'energia primària o energia transformada.
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la
competència per a contractar, diu:
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu.
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicacables en cada cas per a
la delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius,
o per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. "
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu:
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament
o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. "
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de contractació
motivant la necessitatdel contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació de la despesa i la
incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. "
"En l'expedient es justificarà que no s'estàalterant 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.
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L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació:
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb
les normes de la present secció.
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que
s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment.
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els casos
que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, i en els
indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació.
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint
amb les normes establertes en l'article 118.
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives a
la preparació i adjudicació del contracte.
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució.
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. "
Finalment, d'acord amb la disposició addicional novena de la Llei de Contractes del Sector Públic,
cal tenir en compte que la subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el
suport, així com la contractació de l'accés a la informació continguda en bases de dades
especialitzades, i en la mesura que resultin imprescindibles, la contractació dels serveis
necessaris per a tal subscripció o contractació, pot efectuar-se, qualsevol que sigui la quantia
sempre que no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d'acord
amb les normes establertes per als contractes menors i amb subjecció a les condicions generals
que apliquin els proveïdors, incloent les referides a les fórmules de pagament.
quant a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les actuacions
administratives preparatòries del contracte,
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària.
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat,
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. "
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA:
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la conveniència de continuar amb la
contractació durant el període de 04-2019 al 03-2020 de la base de dades del EL CONSULTOR
DELS AJUNTAMENTS ".
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Segon. - Contractar amb WOLTERS KLUWER ESPANYA SA, amb CIF A58417346 i domicili en C /
COLLADO MITJÀ, 9, LAS ROZAS, EL CONSULTOR DELS AJUNTAMENTS 360 ON LINE PLUS I REVISTA
DE L'CONSULTOR DELS AJUNTAMENTS pel període 04-2019 a 03-2020, pel preu anual de MIL
QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS (1.461 €) més l'IVA corresponentque ascendeix a la
quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS (172,0 €). Total MIL SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS
(1.633,0 €)
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 9 d'abril de 2019, per la secretària interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920
22001 del present pressupost.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
Primer. - manifiestar la conveniència de continuar amb la contractació durant el període de 042019 al 03-2020 de la base de dades del EL CONSULTOR DELS AJUNTAMENTS ".
Segon. - Contractar amb WOLTERS KLUWER ESPANYA SA, amb CIF A58417346 i domicili en C /
COLLADO MITJÀ, 9, LAS ROZAS, EL CONSULTOR DELS AJUNTAMENTS 360 ON LINE PLUS IREVISTA
DE L'CONSULTOR DELS AJUNTAMENTS pel període 04-2019 a 03-2020, pel preu anual de MIL
QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS (1.461 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la
quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS (172, 0 €). Total MIL SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS
(1.633,0 €)
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en
l'article 118.
Tercer. -Segons informe emès en aquesta data 9 d'abril de 2019, per la secretària - interventora,
ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 22001 del
present pressupost.
Quart. - Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent.


Seguidament s'informa de tot això en l'expedient per a l'execució de l'obra "ASFALTAT
TRAM PROLONGACIÓ CARRER CALVARI I TRAM RONDA SANT VICENT-COLOMER (PCV
2018-2019 / 623).
Es procedeix a la deliberació de l'assumpte i tenint en compte que l'aprovació del
projecte tècnic s'ha demorat com a conseqüència del canvi d'obra i que aquesta ha
d'estar finalitzada abans del 31 de juliol de 2019. Així com la situació conjuntural actua,
com és la celebració d'eleccions generals i locals, amb l'augment de treball que això
suposa per al poc personal de què disposa l'ajuntament; Després deliberació de
l'assumpte i tenint en compte
LEGISLACIÓ APLICABLE
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa
l'article 118 de la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, sobre l'òrgan competent per contractar en raó de la quantia.

L'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els
contractes d'obres:
"Són contractes d'obres aquells que tenen per objecte els següents:
b) L'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la
realització d'algun dels treballs enumerats a l'annex I de la Llei de Contractes del Sector
Publico.
CODIS CPV: 45233252-0 TREBALLS PAVIMENTACIÓ DE CARRERS.
L'article 29.8 "La durada dels contractes menors no pot ser superior a 1 any i no són susceptibles
de pròrroga.
L'article 36.1 "els contractes menors no necessiten formalització".
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la
competència per a contractar, diu:
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu.
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. "
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu:
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament
o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. "
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació de la despesa i la
incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. "
"En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
que individual o conjuntament superin la xifra que consta en l'apartat primerd'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.
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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 els contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que
s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment.
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els casos
que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, i en els
indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació.
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint
amb les normes establertes en l'article 118.
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives a
la preparació i adjudicació del contracte.
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució.
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. "
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les
actuacions administratives preparatòries del contracte,
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament
aprovats o autoritzats, bé per estimar- singularment necessària.
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat,
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. "
Basant-se tot el que antecedeix i vista la proposta s'acorda per unanimitat:
1) Adjudicar el contracte mitjançant la modalitat de contracte menor, convidant a
participar en la licitació a les següents empreses:
-

ADVANCED ROADS, INFRAESTRUCTURES ECOLOGICAS, SL

-

PAVASAL

-

CONSTRUCCIONS RAFAEL ZARZOSO

-

Aper AMBIENT

-

IMBESTEN

Les empreses han de presentar l'oferta juntament amb la declaració responsable en el termini
de 5 dies, des que es cursi la invitació.
2) Encarregar a la Sra. Alcaldessa la subscripció de tots els documents fora necessaris per
gestionar l'acordat.


Seguidament s'informa del contingut de la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la compra de vehicles elèctrics i instal·lacions de punts de recàrrega
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destinats als ajuntaments de la Província de València per a l'exercici 2019, vist el
contingut de la convocatòria i considerant l'interès municipal , després de deliberació
de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Sol·licitar ajuda econòmica per a la compra d'un vehicle elèctric, preferiblement una
Furgoneta fins a 3.500 Kg. De massa màxima (categoria Nº1), amb un pressupost
aproximat inclòs IVA de VINT MIL EUROS (28.000 €), i un punt de càrrega amb un
pressupost aproximat inclòs l'IVA, de CINC MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS
(5.777 €).
2) Encarregar a la Sra. Alcaldessa la subscripció de tots els documents fossin necessaris
per gestionar l'acord.
3) Traslladar el present acte a la Diputació de València als efectes oportuns.


Seguidament s'informa del contingut del Decret 84/18 sobre aprovació de la liquidació
exercici 2018, que diu així:

"Vist que amb data 4 de març de 2019 s'incoa procediment per aprovar la liquidació del
pressupost de l'exercici 2018.
Vists els informes emesos per la secretària- interventora en data 26 de març de 2019 per
baixes deresultes de despeses per import de 293,61 €; i per baixes en resultes d'ingressos
d'exercicis tancats per import de 27.748,22 €; així com el de data 27 de març de 2019 per RSI
del compte extrapressupostari 20001 IRPF, rectificació positiva en 1.560,70 €, per a ajust de
l'abonament 4t trimestre IRPF.
Vist que amb data 2 d'abril de 2019 va emetre Informe d'Avaluació del Compliment de
l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària.
Vist que amb data 2 d'abril de 2019, va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat
amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals.
De conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i amb l'article 90.1 del Reial
Decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.
RESOLC:
PRIMER. aprovar la liquidació del Pressupost General de 2018, incloent les baixes
d'exercicis tancats de despeses i ingressos i RSI del compte extrapressupostari 20001, amb el
següent resum:
a) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 2018.12.31
EXERCICIS CORRENTS:
EXERCICIS TANCATS:
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES
- INGRESSOS ptes. APLICACIÓ - 14.173,91

114.240,42
170.209,01
11.816,14

TOTAL .............................................. 296.265,57
b) Obligacions pendents de pagament
EXERCICI CORRENT:

26.345,54
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EXERCICIS TANCATS:
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES
PAGAMENTS PENDENTS APLICACIÓ

90.713,78
20.734,15
0

TOTAL PENDENT PAGAMENT .................. 138.180,69
c) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L' EXERCICI 2.018
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
RESULTAT PRESSUPOSTARI

1.446.006,31
975.327,32
470.678,99

Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria GG 39.815,05
Desviacions de finançament negatives de l'exercici 169.628,92
Desviacions de finançament positives de l'exercici 232.483,78
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
d) ROMANENTS DE CRÈDIT TOTAL
e) FONS LÍQUIDS TRESORERIA

447.639,18
352.495,50
2.264.798,76

f) ROMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERAL

2.069.190,53

SEGON. donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri,
d'acord amb tot el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 90.2 del Real Decret
500/1990, de 20 d'abril.
TERCER. ordenar la remissió de còpia de l'esmentada liquidació als òrgans competents,
tant de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això el més aviat possible.
També es dóna compte del contingut de l'informe de capacitat de finançament i compliment de
la regla de la despesa de l'exercici 2018; la junta es dóna per assabentada.


Seguidament es planteja a la junta de govern, a la vista de l'informe emès per l'auxiliar
de policia en data 28 de febrer de 2019, la conveniència de modificar la ubicació dels
contenidors situats al final del Jardí del Riu, on habitualment s'estan dipositant grans
quantitats d'inerts i altres, que poden fins i tot obstaculitzar el pas dels vehicles a més
de constituir un focus insalubre i incontrolat; per la qual cosa després de la deliberació
de l'assumpte, s'acorda per unanimitat, traslladar tots els contenidors situats en aquest
lloc a la zona del Calvari.



Seguidament s'informa del contingut de la relació de facturesnº 9 composta per 31
factures que ascendeixen a l'import total de CATORZE MIL QUATRE VINT EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (14.428,53 €); s'acorda per unanimitat la seva aprovació i
ordre de pagament, tal com s'indica a continuació:
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I sense més assumptes que tractar per la Sra. Alcaldessa es tanca la sessió a les 20,10 h del dia de
l'encapçalament i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a
secretària, done fe i se sotmet a la signatura de la presidenta.

En Albalat dels Tarongers, a 3 de maig de 2019

L'ALCALDESSA

SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats
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