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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 27 DE DESEMBRE DE 2018. 

A l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers, el dia 27 de desembre de 2018 a les 18: 20h, 
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, es reuneixen els 
membres de la junta de govern, D. Miguel Bonet Sancho, Rafael Asensio Chenovart i Sra. 
Maria Dolors Lafont Avinent, assistits de la secretària-interventora Amparo Ferrandis 
Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 

 S'informa de la proposta de l'alcaldia per a realitzar contracte de servei, que diu 
així: 

En relació amb l'expedient incoat a instància d'aquest ajuntament per a la realització de 
les obres incloses en el PLA DE CAMINS I VIALS 2018-2019, i d'acord amb les directrius 
que regeixen l'esmentat Pla, cal encarregar la redacció del projecte tècnic de les obres 
incloses en el citat pla, ja que el projecte s'ha de presentar com a màxim el 15 de gener 
de 2019, per la qual cosa 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 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 "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" 
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L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 
fa a la competència per a contractar, diu: 
 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon 
als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o 
reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure 
contractes en nom seu. 
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i 
facultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en 
cada cas per a la delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti 
d'òrgans administratius, o per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans 
societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, 
quan es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb 
les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació 
de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir 
els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar 
l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat 
primer de aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta 
regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar 
d'acord amb les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris 
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el 
procediment obert o el procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de 
serveis especials de l'Annex IV, que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim 
procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en 
els casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb 
negociació, i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació 
per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació, complint amb les normes establertes en l'article 118. 
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4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i 
amb un valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta 
Llei relatives a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-
se la urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per 
l'assistència i es designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la 
execució. 
 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a 
les actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans 
prèviament aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la 
necessitat, característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti que, davant la falta de mitjans 
personals per part d'aquest ajuntament per realitzar aquests treballs tècnics, és urgent 
i manifesta la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte tècnic de l'obra 
ASFALTAT TRAM PROLONGACION C / CALVARI I TRAM RONDA SANT VICENT - COLOMER, 
inclosa en el PCV 2018-2019. 
Segon.-Proposo contractar amb JOSE MARIA PEREZ AVANÇAT, amb DNI 44.796.588V, 
Nº DE COL·LEGIAT A ARQUITECTES COMUNITAT VALENCIANA 10.554, els següents 
serveis, REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE L'OBRA "ASFALTAT TRAM PROLONGACIÓ 
CARRER CALVARI I RONDA SANT VICENT- COLOMER (PVC 2018- 2019/624), pel preu de 
MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (1.194,68 €) més 
l'IVA corresponent que ascendeix a la xifrada quantitat de TRES-CENTS DISSET EUROS 
AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (317,57 € ), TOTAL MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (1.512,25 €) 
 
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 27 de desembre del 
2018, per la secretària - interventora, hi ha compromís d'aportació econòmica en 
l'esborrany del pressupost de 2019 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532 619 
ASFALTAT C / CALVARI IC / SANT VICENT - COLOMER. 
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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: 

Primer. - Manifestar que, davant la falta de mitjans personals per part d'aquest 
ajuntament per realitzar aquests treballs tècnics, és urgent i manifesta la necessitat de 
contractar els serveis de redacció del projecte tècnic de l'obra ASFALTAT TRAM 
PROLONGACIÓ C / CALVARI I TRAM RONDA SANT VICENT - COLOMER, inclosa en el PCV 
2018-2019. 
 
Segon.-Contractar amb JOSE MARIA PEREZ AVANÇAT, amb DNI 44.796.588V, Nº DE 
COL·LEGIAT A ARQUITECTES COMUNITAT VALENCIANA 10.554, els següents serveis, 
REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE L'OBRA "ASFALTAT TRAM PROLONGACIÓ CARRER 
CALVARI I RONDA SANT VICENT- COLOMER (PVC 2018-2019 / 624), pel preu de MIL CENT 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (1.194,68 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a la xifrada quantitat de TRES-CENTS DISSET EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS (317,57 €) , TOTAL MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS (1.512,25 €) 
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 27 de desembre del 2018, per la 
secretària - interventora, hi ha compromís d'aportació econòmica en l'esborrany del 
pressupost de 2019 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532 619 ASFALTAT C / 
CALVARI IC / SANT VICENT - COLOMER. 

Quart. -Encarregar a la Sra. Alcaldessa la subscripció de tots els documents fora 
necessaris per a l'aprovació i remissió de les actuacions incloses en el PCV 2018-2019. 

 Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa del contingut de la convocatòria 
publicada en el BOP núm 240 de data 2018.12.14, per a la realització d'inversions 
financerament sostenibles en instal·lacions esportives municipals 2018; i de la 
conveniència de sol·licitar obres d'inversió a la platja de la piscina municipal; així 
com del contingut de la Memòria Descriptiva per a la "Millora de les Instal·lacions 
Esportives, Pavimentació Platja Piscina", redactada per l'arquitecte que presta 
serveis en aquest Ajuntament D. José M.ª Pérez Adelantado; després de 
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de València per a la 
realització de la següent inversió financerament sostenible (IFS), a l'empara de la 
convocatòria publicada en el BOP nombre 240 de 2018.12.14. 
 

Descripció de la inversió Grup de programa 
(annex I de l'Ordre 

EHA / 3565/2008, de 
3 de desembre) 

import € 

Obra pavimentació platja de piscina 342 64.789,61 
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Honoraris redacció de projecte 
Honoraris direcció i coordinació 

342 
342 

3.511,71 
1.698,68 

 
segon. Adquirir el compromís de: 

- Aportar aquella part de l'import total de l'actuació que no cobreixi la subven-
ció concedida i que no hagi estat finançada d'una altra manera. 

- Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de 
l'ajuda, així com de comunicar a la Diputació de València ajuts sol·licitats i / 
o obtingudes per a la mateixa finalitat. 

 
tercer. Als efectes que preveu l'article 24.5 de la Llei general de subvencions, acceptar 
l'ajuda que en el marc de la present convocatòria siga concedida per la Diputació de 
València. 
 
quart. Autoritzar a la Diputació de València a que realitzi les gestions oportunes amb 
vista a la comprovació que l'entitat es troba al corrent en les obligacions tributàries i 
davant de la Seguretat Social (marcar el que sigui procedent): 
 

X SI 
 NO 

 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística Nº 54/18 
incoat a instància de Dña. Remedios Sánchez Lloris sobre la parcel·la 356 del polígon 
11, i del contingut de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 20 de desembre 
de 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 la Sra. MARIA REMEDIOS SANCHEZ LLORIS, 
Expte. 54/18, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la 
amb Referència Cadastral 43010A011003560000EK està situada a: 
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   "Sòl no urbanitzable de protecció FORESTAL " 
 

 
 

- La parcel·la està situada dins PORN del Parc Natural de la Serra Calderona, a 
la 
Zona d'Influència "àrea de predomini agrícola" 
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- Que la parcel·la no té caràcter demanial. 
- El total de la parcel·la cadastral no està afectada per servituds d'ús públic 
general". 
 

I es procedeix a la lectura del certificat emès per la secretària-interventora que diu: 
CERTIFICA que, consultats les dades mitjançant rastreig informàtic, resulta que sobre el 
bé immoble amb referència cadastral 46010A011003560000EK, Situat al polígon 11, 
parcel·la 356, 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 ". 

A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
1) Fer seus els informes emesos per la tècnic agrícola i secretària- interventora en 

data 20 de desembre 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. Pel 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 a la part interessada als efectes oportuns. 
 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 

41/2017, incoat per aquest Ajuntament amb motiu de l'escrit remès pel Registre 
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de la Propietat nº 2 amb la seva referència 1950/2017, i del contingut de 
l'informe emès per la tècnic agrícola a data 2018.12.20, 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 (Nº Expte. 41/2017), consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la 
parcel·la amb referència Cadastral 001100900YJ29B0001UD està situada a: 

 

"Sòl no urbanitzable COMÚ " 

 

segons el PATRICOVA (PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL DE CARÀCTER SECTORIAL 
SOBRE PREVENCIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ A LA CV) 
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La parcel·la en el seu costat Nord està afectada per la Xarxa de Lleres 49.269 

I es procedeix a la lectura del contingut del certificat emès per la secretària-
interventora que diu així: 

CERTIFICA que, consultats mitjançant rastreig informàtic, resulta que 
sobre la parcel·la amb referència cadastral 001100900YJ29B001UD, polígon 13 
parcel·la 119, 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 a 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 i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

1) Fer seus els informes emesos per la tècnic agrícola en data 2018.12.20 i la 
secretària-interventora en data 2017.11.22 

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. Pel 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 al Registre de la Propietat ia Ángel Gómez Royuela. 
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 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 
39/2017 incoat per aquest ajuntament amb motiu de l'escrit remès pel Registre 
de la Propietat nº 2 amb la seva referència 1731/2017; i del contingut de 
l'informe emès per la tècnic agrícola de data 2018.12.20, 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 
Núm 2, Exp. 39/2017, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la 
amb Referència Cadastral 46010A019001560000EG i 001501800YJ29C0001SX estan 
situades a: 

 

"Sòl no urbanitzable de protecció FORESTAL " 
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. - La parcel·la està situada dins PORN del Parc Natural de la Serra Calderona, a la 

Zona d'Influència "àrea de predomini forestal" 

 

 

. - Que la parcel·la no té caràcter demanial. 

. - El total de la parcel·la cadastralno està afectada per servituds d'ús públic general. 

I a continuació es procedeix a la lectura del contingut del certificat emès per la 
secretària-interventora en data 2017.10.11, que diu així: 

CERTIFICA que consultats mitjançant rastreig informàtic, resulta que 
sobre la parcel·la amb referència cadastral 001501800YJ29C0001SX, Pda. 
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Comediana, Polígon 19 Parcel·la 156, no es té constància que s'hagi tramitat 
expedient per infracció urbanística en els últims quinze anys. 

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

1) Fer seus els informes emesos per la tècnic agrícola en data 2018.12.20 i la 
secretària-interventora en data 2017.11.22 

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. Pel 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. Javier Zanón 
Hervás. 

 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per l'empleada 
d'aquest Ajuntament, Mª Dolores Ginés Camps en data 20 de desembre de 2018, 
en el qual sol·licita se li reconegui l'antiguitat des de 2004 i pagament dels 
triennis corresponents; després deliberació de l'assumpte, s'acorda, per 
unanimitat, incoar l'expedient per a determinar sobre procedència o no del seu 
reconeixement, havent emetre per la secretària-interventora l'informe 
corresponent. 

 Seguidament s'informa de l'escrit presentat per la Sra. Maruja Ramon Prats, 
manifestant les humitats detectades en vorera i paret del seu habitatge situat en 
C / SANT VICENT, 31; manifesta la Sra. Alcaldessa que manarà al director de 
l'obra a que revisi l'immoble. 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa sobre contracte d'una 
discomòbil per al dia de cap d'any, que diu així: 

Estant pròxima la festivitat de Cap d'Any i estant prevista la realització d'una festa de 
cap d'any organitzada per aquest ajuntament, s'entén la necessitat de contractar el 
servei de discomòbil per a l'ambientació d'aquesta festa el dia 31 de desembre. 
 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix 
els contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents 
en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una 
obra o subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el 
servei de forma successiva i per preu unitari. 
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
L'article 29.8 de la mateixa llei diu: 
"Els contractes menors definits a l'apartat primer de l'article 118 no podran tenir una 
durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga." 
A més, l'article 36 recalca que els contractes menors no precisen de formalització: 
"Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors 
i dels contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un 
sistema dinàmic d'adquisició a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article, es 
perfeccionen amb la seva formalització. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 
fa a la competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon 
als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o 
reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure 
contractes en nom seu. 
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i 
facultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en 
cada cas per a la delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti 
d'òrgans administratius, o per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans 
societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, 
quan es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb 
les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació 
de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir 
els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
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"En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar 
l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat 
primer de aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta 
regla. 
 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar 
d'acord amb les normes de la present secció. 
 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris 
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el 
procediment obert o el procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de 
serveis especials de l'Annex IV, que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim 
procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en 
els casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb 
negociació, i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació 
per a la innovació. 
 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació, complint amb les normes establertes en l'article 118. 
 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i 
amb un valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta 
Llei relatives a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-
se la urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per 
l'assistència i es designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la 
execució. 
 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a 
les actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans 
prèviament aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la 
necessitat, característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se tot això, es formula la següent PROPOSTA: 
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Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la urgent i manifesta necessitat 
de procedir a la contractació mitjançant contracte menor de els serveis de Discomòbil 
durant la celebració de la festa de Cap d'Any 2018. 

 
Segon. -Proposo contractar amb DON VICENTE JAVIER QUILES Quiralte (DQ 
ESPECTACLES), amb NIF: 48583554X i domicili social al carrer Pintor Stolz nº 38 pis 1 pta. 
2-46.018 València, els serveis de Discomòbil durant la celebració de la festa de Cap d'Any 
2018 a Albalat dels Tarongers (València), per la quantitat de SIS-CENTS EUROS (600,00 
€) Més un IVA de CENT VINT EUROS (126,00 €), sumant un total de SET-CENTS SIS EUROS 
(726,00 €). 

 
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 19 de desembre de 
2018, per la secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en 
l'aplicació pressupostària 338 22609. 
      
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

Primer. - Manifestar la urgent necessitat de procedir a la contractació mitjançant 
contracte menor de els serveis de Discomòbil durant la celebració de la festa de Cap 
d'Any 2018. 

 
Segon. -Contractar amb DON VICENTE JAVIER QUILES Quiralte (DQ ESPECTACLES), amb 
NIF: 48583554X i domicili social al carrer Pintor Stolz nº 38 pis 1 pta. 2-46.018 València, 
els serveis de Discomòbil durant la celebració de la festa de Cap d'Any 2018 a Albalat 
dels Tarongers (València), per la quantitat de SIS-CENTS EUROS (600,00 €) Més un IVA 
de CENT VINT EUROS (126,00 €), sumant un total de SET-CENTS VINT EUROS (726,00 €). 
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 19 de desembre de 2018, per la 
secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació 
pressupostària 338 22609. 
 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a adquisició del 
subministrament d'imants i calendaris que diu així: 

Com és habitual, sent pròxima la celebració de Nadal, l'ajuntament reparteix obsequis 
entre els habitants de la localitat. 
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Per això, i davant la necessitat de realitzar la compra d'obsequis, s'ha decidit encarregar 
la realització de 450 calendaris i 500 imants amb una imatge del poble desitjant les 
bones festes. 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 La Disposició Addicional Segona de la LCSP, en compliment del que 

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

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

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

 
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la urgent i manifesta necessitat 
de contractar la compra de 450 calendaris i 500 imants amb la imatge del poble com a 
obsequi per a aquest Nadal. 
 
Segon. - Contractar amb la mercantil ARTESANIA vallera, SL, i domicili a Pol. Imepiel, 
Sector B, Nau 16-12.600 la Vall d'Uixó (Castelló), la compra de 450 calendaris i 500 
imants, per import de NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS ( 938,00 €), més un IVA de CENT 
NORANTA-SIS CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (196,99 €), sumant un total 
de MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (1.134,99 €). 
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 21 de desembre de 
2018, per la secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en 
l'aplicació pressupostària 912 22601 del present pressupost. 
 

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

Primer. -Manifestar la urgent necessitat de contractar la compra de 450 calendaris i 500 
imants amb la imatge del poble com a obsequi per a aquest Nadal. 
 
Segon. - Contractar amb la mercantil ARTESANIA vallera, SL, i domicili a Pol. Imepiel, 
Sector B, Nau 16-12.600 la Vall d'Uixó (Castelló), la compra de 450 calendaris i 500 
imants, per import de NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS ( 938,00 €), més un IVA de CENT 
NORANTA-SIS CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (196,99 €), sumant un total 
de MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (1.134,99 €). 
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 21 de desembre de 2018, per la 
secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació 
pressupostària 912 22601 del present pressupost 
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 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per contracte dels 
treballs de revisió de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió en locals de 
pública concurrència, que diu així: 

Per decret d'aquesta alcaldia núm 1/18 de data 4 de gener de 2018, es resol: 

 "En compliment de la normativa vigent per a la realització de la revisió de les 
instal·lacions elèctriques en els edificis municipals cal emprendre una sèrie de treballs 
de manteniment, posat en contacte amb empresa amb capacitat per a la seva 
realització, considero el més convenient realitzar la contractació del servei amb 
Electrotècnia Bastida, de manera que per la present i en ús de les atribucions que em 
confereix la legislació vigent, 

RESOLC 

1) Encarregar a Electrotècnia Bastida la realització dels treballs consistents en: 

ANOMALIES EN EL EDIF. AYTUNTAMIENTO 
emergències 

768,30 € Quadre planta 1 + Línies 
xarxa Terres 
ANOMALIES EN LA LLAR DEL JUBILAT 
emergències 128,17 € 
ANOMALIES EN L'AGÈNCIA DE LECTURA 
xarxa terra 

308,89 € 
emergències 
ANOMALIES EN EL CONSULTORI MÈDIC 
Emergència 317,88 € 
ANOMALIES EN LES ESCOLES 
emergències 186,46 € 
ANOMALIES EN EL POLIESPORTIU 
emergències 585,19 
TOTAL 2.294,19 € 

IVA 481,78 € 
TOTAL AMB IVA 2.775,97 € 

 

 Pel preu de DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE AMB DINOU EUROS 
(2.294,19 €) sense IVA, més l'IVA que ascendeix a QUATRE-CENTS VUITANTA-UN AMB 
SETANTA-VUIT EUROS (481,81 €). 

Sumant els dos conceptes un total de DOS MIL SET-CENTS SETANTA-CINC AMB 
NORANTA-SET EUROS (2.775,97 €). 

2) Reconèixer l'obligació amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 
": 

ANOMALIES EN EL EDIF. AYTUNTAMIENTO 920 21200 
ANOMALIES EN LA LLAR DEL JUBILAT 337 21200 
ANOMALIES EN L'AGÈNCIA DE LECTURA 3321 21200 
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ANOMALIES EN EL CONSULTORI MÈDIC 312 21200 
ANOMALIES EN LES ESCOLES 323 21200 
ANOMALIES EN EL POLIESPORTIU 342 21200 

 

Dit l'anterior i d'acord amb el que disposa l'Ordre de 31 de gener de 1990, de la 
Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre Manteniment i Inspecció Periòdica 
d'Instal·lacions Elèctriques en Locals de pública concurrència, en necessari procedir a la 
revisió anual dels mateixos, considerant convenient que aquesta es realitzi per la 
mateixa empresa que va escometre els treballs anteriorment citats. 

Pel que fa 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 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 "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. " 
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La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, 
quan es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb 
les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació 
de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir 
els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
 
"En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar 
l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat 
primer de aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta 
regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar 
d'acord amb les normes de la present secció. 
 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris 
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el 
procediment obert o el procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de 
serveis especials de l'Annex IV, que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim 
procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en 
els casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb 
negociació, i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació 
per a la innovació. 
 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació, complint amb les normes establertes en l'article 118. 
 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i 
amb un valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta 
Llei relatives a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-
se la urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per 
l'assistència i es designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la 
execució. 
 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
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Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a 
les actuacions administratives preparatòries del contracte, 
 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans 
prèviament aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la 
necessitat, característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

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

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti que davant la falta de mitjans 
personals per part d'aquest ajuntament per realitzar aquests treballs tècnics, és urgent 
i manifesta la necessitat de contractar els serveis de revisió de les instal·lacions 
elèctriques de Baixa Tensió dels edificis de pública concurrència amb una empresa 
qualificada externa. 
 
Segon.- Proposo contractar amb ELECTROTÈCNIA BASTIDA SL amb CIF B96466461 i 
domicili a Sequia de Rascanya, S / N, Paiporta (46200), la prestació dels esmentats 
serveis per les quanties que s'indica a continuació: 
 

EDIFICI PUBLICA CONCURRÈNCIA PREU IVA APLIC PRESU 
AJUNTAMENT 325 € 68,25 920 21200 
LUDOTECA 280 58,80 334 21200 
AGÈNCIA DE LECTURA 260 54,60 3321 21200 
CONSULTORI MÈDIC 260 54,60 312 21200 
ESCOLES 260 54,60 323 21200 
POLIESPORTIU 280 58,80 342 21200 
TOTAL 1.665 € 349,65  

 
Pel preu de MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (1.665,00) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a la quantia de TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (349,65 €). 
 
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 27 de desembre del 
2018, per la secretària - interventora, hi ha consignació suficient en les partides 
assenyalades anteriorment, el que es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local 
per adopció de l'acord corresponent. 
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Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

Primer. -Manifestar que, davant la falta de mitjans personals per part d'aquest 
ajuntament per realitzar aquests treballs tècnics, és urgent i manifesta la necessitat de 
contractar els serveis de revisió de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió dels 
edificis de pública concurrència amb una empresa qualificada externa . 
 
Segon. - Contractar amb ELECTROTÈCNIA BASTIDA SL amb CIF B96466461 i domicili a 
Sequia de Rascanya, S / N, Paiporta (46200), la prestació dels esmentats serveis per les 
quanties que s'indica a continuació: 
 

EDIFICI PUBLICA CONCURRÈNCIA PREU IVA APLIC PRESU 
AJUNTAMENT 325 € 68,25 920 21200 
LUDOTECA 280 58,80 334 21200 
AGÈNCIA DE LECTURA 260 54,60 3321 21200 
CONSULTORI MÈDIC 260 54,60 312 21200 
ESCOLES 260 54,60 323 21200 
POLIESPORTIU 280 58,80 342 21200 
TOTAL 1.665 € 349,65  

 
Pel preu de MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (1.665,00) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a la quantia de TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (349,65 €). 
 
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 27 de desembre del 2018, per la 
secretària - interventora, hi ha consignació suficient en les partides assenyalades 
anteriorment, el que es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local per adopció 
de l'acord corresponent. 

 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a 
l'acondicionament del Camí Rural "CAMÍ DE L'AIGUA AMARGA", del contingut de 
l'informe emès per la secretària-interventora en data de 20 de desembre de 2018 
que diu així: 

ANTECEDENTS 

 Per acord de la Junta de Govern Local en sessió extraordinària celebrada el 19 de 
Desembre de 2017, es va adoptar acord que diu així: 

Seguidament s'informa del contingut del "Extracte de la Resolució de 16 de Novembre 
de 2017 de la Secretària de l'Estat per a les Administracions Territorials", per la qual 
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es convoquen subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de 
les entitats locals previstes a l'article 6 del Reial Decret Llei 2/2017, de 27 de gener. 

Vist el contingut de l'ordre, es procedeix a la deliberació i s'acorda per unanimitat: 

1) Sol·licitar l'empara de l'esmentada resolució de 11 de novembre de 2017, el 
condicionament del Camí rural denominat "CAMÍ DE L'AIGUA AMARGA", 
d'acord amb la memòria valorada realitzada per l'arquitecte D. Jose Mª Pérez 
Avançat. I compromís d'habilitar crèdit suficient amb el pressupost de 2018, 
per a escometre l'actuació. 

2) Facultar la Sra Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris 
per a gestionar i executar l'acord. 

3) Traslladar el present acord a la secretària de l'Estat per a les Administracions 
Territorials, als efectes oportuns. 

 En data 22 de desembre de 2017 s'ha tramita la sol·licitud annexant la documen-
tació corresponent, per l'Alcaldia, a la Subdirecció General de Cooperació Local, 
per la Subvenció de catàstrofes naturals, per a l'obra, títol 317 "Acondicionament 
del Camí Rural CAMÍ DE L ' Aiguamarga ". 

 En data 29 de novembre de 2018 publica al BOE núm 288, Resolució de 23 de 
novembre de 2018, de la Secretària d'Estat de Política Territorial, per la qual cosa 
s'acorda l'assignació de subvencions per danys en infraestructures municipals i 
xarxa viària de les entitats locals que preveu l'article 6 del Reial Decret Llei 
2/2017 de 27 de gener, convocades per Resolució de 16 de novembre de 2017 
de la Secretària d'Estat per a administracions territorials; pel que s'aprova per 
aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el projecte / Memòria valorada del 
Camí de Aiguamarga, amb un pressupost de l'obra que ascendeix a 52.073,68 € i 
amb una subvenció del 50%, que ascendeix a la quantitat de 26.036,84 €. 

 A mitjans de desembre de 2018, es rep avís urgent de la Diputació Provincial de 
València en el que se'ns comunica que s'ha advertit error en la Publicació del BOE 
núm 288, de 29 de Novembre de 2018, en el sentit que el termini per presentar 
la documentació relativa a l'adjudicació de l'obra no és de 3 mesos sinó de 2 
mesos, establint-se com a màxim fins al 28 gener 2019. 

 D'altra banda, es troba en fase d'elaboració dels pressupostos per 2019, on hi ha 
prevista la inversió per a realitzar l'obra de "Acondicionament del Camí d'Aigua 
Amarga", i en la data que estem es fa difícil tramitar l'expedient de modificació 
de crèdits. 

 Se sol·licita per la Sra. Alcaldessa s'informi de procediment més adequat 
per poder adjudicar l'obra en el termini màxim previst, 28 / 01/2018; 
S'informa per la secretària -interventora, que: 

Segons el parer de la informant el procediment més adequat al que preveu 
l'article 159.6, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector 
Publico; procediment obert simplificat abreujat, i tramitació urgent, havent de 
redactar el plec de condicions econòmics administratius particulars, plec de 
condicions tècniques i administratives, així com habilitar el crèdit corresponent 
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per a l'execució de l'obra. És com he de informar perquè per la Sra. Alcaldessa es 
procedeixi de la manera que es consideri oportuna. 

 Seguidament s'informa del contingut del plec de condicions tècnic-
administratives generals redactades per l'autor de la memòria valorada, José M.ª 
Pérez Avançat i del contingut del plec de condicions administratives particulars; 
es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat: 

1) Declarar urgent la tramitació de l'expedient. 

2) Manifestació expressa de l'aprovació de la memòria valorada, plec de 
condicions tècniques i administratives generals de l'obra 
"ACONDICIONAMENT DEL CAMÍ RURAL DE L'AIGUA AMARGA", redactades 
per l'arquitecte José M.ª Pérez Adelantado. 

Encarregar i nomenar director de l'obra i membre de la comissió tècnica 
d'assistència a l'Alcaldessa per a l'obertura i baremació de les pliques, a D. José 
M.ª Pérez Adelantado. Els honoraris per direcció de l'esmentada obra ascendiran 
a la quantitat de MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 
(1.057,82 €) més l'IVA corresponent per import de DOS-CENTS VINT EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS (222,14 €); quantitat que es farà efectiva amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 920 22706. 

3) Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives particulars per a 
l'obra "ACONDICIONAMENT CAMÍ RURAL DE L'AIGUA AMARGA". 

4) Compromís d'aportació econòmica per a la realització de l'obra amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 454.619 "ACONDICIONAMENT CAMÍ AIGUA 
AMARGA" 

5) Aprovar l'expedient de contractació i inici de procediment de licitació de 
l'obra "ACONDICIONAMENT CAMÍ RURAL DE L'AIGUA AMARGA". 
TRAMITACIÓ URGENT PROCEDIMEINTO OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT. 

6) Encarregar a la Sra. Alcaldessa la realització dels tràmits i tots els documents 
fossin necessaris per gestionar i fer complir l'acordat. 

 
 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 38 

de 2018 composta per 18 factures l'import ascendeix a la xifrada quantitat de 
TRETZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 
(13.387,92 €), s'acorda per unanimitat seva aprovació i ordre de pagament tal 
com es relaciona a continuació: 
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 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 39 
de 2018 composta per 1 factura que ascendeix a l'import total de DOS MIL 
CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (2.014,65 €), 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. Presidenta es tanca la sessió a les 19.15h 
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. 

 

 

L'ALCALDESSA      LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

 

 


