
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2016. 
 
 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, el dia 5 de setembre de 2016, a les 
19,50 hores, sota la presidència de la Sra, Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furio, els 
membres de la Junta de Govern Local, Sra. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet 
Sancho i D. Rafa Asensio Chenovart, assistits de la Secretària -Interventora de 
l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es 
detalla a continuació: 
 
-Informa la Secretària-interventora que per complir amb els terminis que estableixen la 
Lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Publiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector públic, que 
suposen un fort impuls a la digitalització de les Administracions Públiques Espanyoles, i 
estableixen diverses obligacions al voltant de l'Administració Electrònica que 
proporcionen una major eficàcia, innovació i modernització, i ja que es manca de mitjans 
tècnics i personal per a la seva implantació, cal de moment, contractar amb una 
plataforma que ens permeti emprendre abans del 2 d'Octubre de 2016, les obligacions 
que ens imposa les lleis com són: 
 

1) Disposar de les eines i recursos necessaris per a garantir la relació electrònica 
amb els obligats per la llei i les persones físiques que així ho prefereixin. 

2) Tramitar electrònicament els expedients. 
3) Arxivar electrònicament. 
4) Garantir el dret a la informació i transparència. 
5) Garantir un funcionament electrònic intern. 
6) Treballar de forma coordinada i interoperable amb altres administracions. 
 
Seguidament s'informa de la proposta de AULOCE, SA amb CIF: A50878842 I 

domicili en C / BARI, 39 PLAÇA, 50197 SARAGOSSA; per a la implantació de la 
plataforma de "Es Públic. Gestiona "; vista la proposta i després deliberació de 
l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

 
1) Adjudicar a la forma de contracte menor el contracte per a la prestació del servei 

d'Administració electrònica a aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, 
enquadrable en l'annex II del RD 773/2015, Reglament General de la Llei de 
Contractes de l'Administració Publica, grup V, subgrup V-5 CPV: 72315200-8 
Serveis de gestió de xarxes de dades. 

A AULOCE, SA amb CIF: A50878842 I DOMICILI EN C / BARI, 39 PLAÇA, 
CP 50197- SARAGOSSA; establint-se una quota de servei mensual de TRES-
CENTS DOS EUROSCON TRENTA-TRES CÈNTIMS (302,33 €) més l'IVA 
corresponent. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2) Traslladar el present acte a l'empresa interessada i ple de l'ajuntament. 
 
• Seguidament s'informa que l'actual treballadora d'aquest Ajuntament Sandra 

Montalbán, ha hagut d'utilitzar el seu vehicle per desplaçar-se a Sagunt i 
Urbanització "Els Tarongers", perquè el Fiat Doblo de l'Ajuntament està reparant 
al taller, i s'acorda, segons el que preveu la Base 34 dels d'execució del 
pressupost abonar-li la quantitat de QUATRE EUROS (4 €), per les despeses de 
locomoció. 
 

• Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures núm 18 composta 
per 21 factures, l'import total ascendeix a la xifrada quantitat de CATORZE MIL 
CENT VINT-EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (14.127,78 €), 
s'acorda per unanimitat: aprovar la ordre de pagament i abonament segons es 
relaciona a continuació. 

 

  
 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,30 hores del dia de l'encapçalament i 
per a constància del que s'ha actuat es sotmet a la signatura de la Presidenta, del que dono fe. 
 
 
 Vist i plau 


