
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 8 D'OCTUBRE DE 2018. 

 

A l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 8 d'octubre de 2018 a les 18,35 h, sota la 
Presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furio, es reuneixen els membres de la Junta 
de govern local, D. Miguel Bonet Sancho, Sra. M. Dolors Lafont Avinent i Rafael Asensio 
Chenovart, assistits de la Secretària-interventora Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a Informar 
dels assumptes segons es detalla a continuació: 

 Es procedeix a la lectura de l'acta corresponent a la sessió celebrada l'11 de setembre de 
2018, vista per la Junta s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre 
d'actes. 

 Seguidament s'informa de la proposta formulada per l'alcaldia per a l'adjudicació de l'obra 
"INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS 
TARONGERS EXPTE 7/2018 PASS, QUE DIU AIXÍ: 

PROPOSTA JUNTA GOVERN LOCAL. 

En relació amb l'expedient que es tramita per a l'adjudicació de l'obra "Expedient: 7/2018 PASS," 
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR EN L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS ", 
CONSIDERANT que, per la Junta de govern local l'11 de Setembre de 2018, es va aprovar 
l'expedient de contractació i plec de condicions econòmic administratives, així com convocatòria 
per a licitació de l'obra 

CONSIDERANT que, per Decret 220 bis / 18, en virtut de la resolució de 7 de Setembre de 2018 
de la Presidència de la Generalitat, per la qual es prorroga el termini per presentar els documents 
de justificació, s'amplia el termini de presentació d'ofertes fins al dia 4 d'octubre de 2018. 

RESULTANT que, en data 8 d'octubre de 2018, es procedeix a l'obertura de les ofertes 
presentades per a la realització de l'obra "INSTAL·LACIÓ ASCENSOR AJUNTAMENT DE 
ALBALAT DELS TARONGERS, EXTE. PASS 7/18 ", amb el següent resultat: 

ACTA D'OBERTURA PÚBLICA, DE LES OFERTES PRESENTADES PER A la 
REALITZACIÓ DE L'OBRA "INSTAL·LACIÓ ASCENSOR AJUNTAMENT DE 
ALBALAT DELS TARONGERS. EXP: PASS 7/18 

A l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, el dia 8 d'octubre de 2018 sent les 17,00 h, per 
a l'obertura de les ofertes i la seva baremació, del contracte d'obra "INSTAL·LACIÓ ASCENSOR 
AJ ALBALAT DELS TARONGERS" (Expte. PASS. 7 / 18), a realitzar per procediment obert 
simplificat, en la modalitat abreujada, es reuneixen en acte públic, la Sra Alcaldessa assistida per 
membres de la Comissió Tècnica, amb la composició següent: 

 

 



 

 

 

 

ALCALDESSA, Maite Pérez Furio. 

COMISSIÓ TÈCNICA: 

Jose Mª Pérez Avançat arquitecte municipal 

Amparo Ferrandis Prats Secretària-interventora 

Informant la Secretària-interventora que l'ÚNICA EMPRESA presentada és la següent: 

 

Seguidament, es procedeix a l'obertura del sobre únic que conté la següent documentació: 

COPROMAB, SL CIF B96307897 

Annex I DADES DEL LICITADOR A EFECTES DE NOTIFICACIÓ  

 

DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)  

Annex IV DECLARACIÓ PERTINENÇA A GRUP EMPRESARIAL  

Annex V MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA  

Annex II DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST  

Certificat positiu d'Hisenda i Seguretat Social   

A la vista de la documentació presentada, es procedeix a la deliberació de l'assumpte, 
considerant que: 

 D'acord amb el que preveu el plec de Condicions Econòmic Administratives apartat 2.2.7 
"Obertura i examen de la documentació presentada en sobre Únic", haurà de constar 
obligatòriament en el sobre la documentació següent: 

 Índex i dades del licitador a efectes de notificació. 

 DEUC correctament emplenat i signat. 

 Declaració de pertinença a grup empresarial.  
 Proposició econòmica i altres criteris de valoració, si escau.  

 

Sent la documentació presentada per la mercantil CO-PROMAB l'exigida en el plec, i la 
proposició econòmica ajustada al plec de condicions, segons es detalla: 

 

EMPRESA 
LICITACIÓ 

PRESENTADA DATA Nº ENTRADA 

CO-PROMAB SL 

B96307897 

INSTAL·LACIÓ 
ASCENSOR AJ ALBALAT 

DELS TARONGERS 
2018.10.04 1767 



 

 

 

 

ANNEX V - MODEL PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

Nom i cognoms  

JOSÉ MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ 

DNI 

19087365-X 

 

En nom propi / en representació de l'empresa 

empresa 

CO-PROMAB SL 

DNI 

B-96307897 

domicili 

CALVARI, 40, 1r 

Localitat 

ALBALAT DELS TARONGERS 

província 

VALÈNCIA 

codi postal 

46.591 

Representa en qualitat de 

GERENT 

 

DECLAR RESPONSABLEMENT: 

PRIMER. Que per actuar en nom i representació legal de l'esmentada empresa disposa de poder 
bastant, suficient i subsistent, atorgat davant el Notari de SAGUNT, VICENTE MICO el dia 
03/12/2001, amb el número ___________________ del seu protocol, entre les facultats figura la 
de concórrer a licitacions d'obres, concessions d'obres públiques, gestió de serveis públics, de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat, subministraments i serveis de 
l'Administració. 

SEGON.- Que tinc capacitat suficient per contractar i consenteixo i accepto. 

TERCER.- Que coneix i accepta incondicionalment el contingut íntegre del present Plec de 
Clàusules Administratives i Tècniques que s'exigeix per a la contractació de les obres de 
"INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS" 
sense excepció ni reserva. 

ES COMPROMET: 

1) En nom propi o de l'empresa: CO-PROMAB SL es compromet a prendre al seu càrrec 
l'esmentat contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions exigits en la 
convocatòria feta pública per l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, d'acord amb els 
següents termes: 

 
 
 



 
 
 

base imposable 34.768,63 

IVA 7.301,41 

TOTAL 42.070,04 

 
2) Es compromet a reduir el termini d'execució segons diagrama de Gantt que s'acompanya: 

  

SÍ NO 

3) Es compromet a realitzar el manteniment de l'ascensor segons document que s'adjunta: 
 

SÍ NO 

Considera l'alcaldessa i unitat tècnica que li assisteix, que l'oferta s'ajusta al plec de 
condicions tècniques i econòmiques - administratives; que sent única no cal la seva baremació, 
per la qual cosa se sotmet a la consideració de la junta de govern com a òrgan competent per a 
l'adjudicació, les actuacions realitzades, perquè d'acord amb el previst en les bases, procedents en 
el procediment d'adjudicació . 

A la vista del contingut de l'acta d'obertura i del plec de clàusules econòmic administratives que 
regeixen el procediment per a l'adjudicació del contracte d'obres de "INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSOR EN L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS" PROPOSO ". 

1) Declarar admès en el procediment per a l'adjudicació de l'obra "INSTAL·LACIÓ ASCENSOR 
AJUNTAMENT ALBALAT DELS TARONGERS, EXTE: PASS 7/18", a la mercantil, J, J 
ALBALAT CO-PROMAB SL amb CIF: B-96.307.897. 

2) Declarar valida la licitació i proposar l'adjudicació a l'empresa J, J ALBALAT-CO-PROMAB 
SL amb CIF B-96.307.897 i domicili social al C / Calvari 40-1º d'Albalat dels Tarongers, de 
l'obra INSTAL·LACIÓ ASCENSOR A L'AJUNTAMENT d'ALBALAT DELS 
TARONGERS EXPTE PASS 7/18 ", pel preu de TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (34.768,63 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a la xifrada quantitat de SET MIL TRES-CENTS UN EUROS 
aMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (7.301,41 €), TOTAL QUARANTA-DOS MIL 
SETANTA EUROS aMB QUATRE CÈNTIMS (42.070, 04 €), d'acord amb la Memòria 
tècnica aprovada per Decret 195/2018, i sota les ordres de la direcció facultativa, tenint en 
compte que haurà d'aportar per l'empresa adjudicatària: 

- Justificant de la Constitució de la garantia definitiva. 

- Documents que acreditin la personalitat i representació de l'empresari. 

 La formalització del contracte es realitzarà mitjançant la signatura pel contractista l'acord 
d'adjudicació i porta implícita l'acceptació del plec de condicions tècniques i administratives i 
la resta de documentació que l'acompanya. 

 

 

 

 



 

3) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 

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

1) Declarar admès en el procediment per a l'adjudicació de l'obra "INSTAL·LACIÓ ASCENSOR 
AJUNTAMENT ALBALAT DELS TARONGERS, EXTE: PASS 7/18", a la mercantil, J, J 
ALBALAT CO-PROMAB SL amb CIF: B-96.307.897. 

2)) Declarar valida la licitació i proposar l'adjudicació a l'empresa J, J ALBALAT-CO-PROMAB 
SL amb CIF B-96.307.897 i domicili social al C / Calvari 40-1º d'Albalat dels Tarongers, de 
l'obra INSTAL·LACIÓ ASCENSOR AL AJUNTAMENT dE ALBALAT DELS 
TARONGERS EXPTE PASS 7/18 ", pel preu de TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (34.768,63 €) més l'IVA 
corresponent que ascendeix a la xifrada quantitat de SET MIL TRES-CENTS UN EUROS 
aMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (7.301,41 €), TOTAL QUARANTA-DOS MIL 
SETANTA EUROS aMB QUATRE CÈNTIMS (42.070, 04 €), d'acord amb la Memòria 
tècnica aprovada per Decret 195/2018, i sota les ordres de la direcció facultativa, tenint en 
compte que haurà d'aportar per l'empresa adjudicatària: 

- Justificant de la Constitució de la garantia definitiva. 

- Documents que acreditin la personalitat i representació de l'empresari. 

 La formalització del contracte es realitzarà mitjançant la signatura pel contractista l'acord 
d'adjudicació i porta implícita l'acceptació del plec de condicions tècniques i administratives i 
la resta de documentació que l'acompanya. 

3) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 

Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a la contractació d'un antivirus 
que diu així: 

Davant la necessitat d'actualitzar els sistemes de protecció antivirus de 12 equips de l'Ajuntament, 
i tenint com a base els següents, 
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- Que amb data de 26 d'octubre de 2018 finalitza el termini de vigència de la protecció 
antivirus contractada per als ordinadors de l'Ajuntament. 
Davant d'aquesta premissa i per la necessitat de protecció de les dades delicats i de vital 
importància que es troben en els ordinadors municipals, s'entén urgentment necessària adquisició 
d'aquesta protecció.  
 
Segon.- Es procedeix a sol·licitar pressupost del subministrament a Servinco Consulting, Coop. 
V., per ser actualment l'empresa encarregada del manteniment dels equips informàtics de 
l'ajuntament, presentant pressupost per valor de 178,80 € + 21% IVA., Per un període de vigència 
d'un any (26/10 / 2018-26 / 10/2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tercer.- D'acord amb el que estableixen els articles 16,36.1, 61, 73, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, donada la quantia del contracte, pot tramitar 
com un contracte menor de subministrament. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
L'article 16 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 al 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 justifiqués que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
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. "Article 131 
 

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 subministrament 
per a la protecció antivirus (anual) dels 12 equips informàtics de l'Ajuntament. 
 
segon.- Contractar el subministrament per a la protecció antivirus de 12 equips informàtics de 
l'ajuntament amb l'empresa SERVINCO CONSULTING, COOP. V amb CIF F-98111834, amb 
subjecció a les següents condicions: 
 

- La durada serà d'un any, des del 26 d'octubre de 2018 al 26 d'octubre de el 2019. 
 

- El preu del contracte es fixa en CENT SETANTA-VUIT AMB VUITANTA EUROS 
(178,80 €) més l'IVA. que ascendeix a TRENTA-SET AMB CINQUANTA-CINC 
EUROS (37,55 €), sumant un total de DOS-CENTS SETZE AMB TRENTA-CINC 
EUROS (216,35 €), amb càrrec a la partida 920 21600 del Pressupost Municipal en 
vigor. 
 

- El pagament s'efectuarà contra presentació de factura presentada per l'adjudicatari 
amb la conformitat de la Sra. Alcaldessa. 

Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte per 
evitar l'aplicació de les regles general 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 3 d'abril de 2018, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21600 del present pressupost.  

 
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.- Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat de contractar subministrament 
per a la protecció antivirus (anual) dels 12 equips informàtics de l'Ajuntament. 
 
Segon.-Contractar el subministrament per a la protecció antivirus de 12 equips informàtics de 
l'ajuntament amb l'empresa SERVEI CONSULTING, COOP. V amb CIF F-98111834, amb 
subjecció a les següents condicions: 
 
 
 
 
 
 
 

- La durada serà d'un any, des del 26 d'octubre de 2018 al 26 d'octubre de el 2019. 
 



- El preu del contracte es fixa en CENT SETANTA-VUIT AMB VUITANTA EUROS 
(178,80 €) més l'IVA. que ascendeix a TRENTA-SET AMB CINQUANTA-CINC 
EUROS (37,55 €), sumant un total de DOS-CENTS SETZE AMB TRENTA-CINC 
EUROS (216,35 €), amb càrrec a la partida 920 21600 del Pressupost Municipal en 
vigor. 

- El pagament s'efectuarà contra presentació de factura presentada per l'adjudicatari 
amb la conformitat de la Sra. Alcaldessa. 

Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte per 
evitar l'aplicació de les regles general 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 3 d'abril de 2018, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 920 
21600 del present pressupost.  
 

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

* Seguidament s'informa del contingut de l'expedient incoat per a l'aprovació de l'expedient de 
generació de crèdits Nº 9/18 i de la proposta de l'Alcaldia. 

Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit en la partida de foment d'ocupació, per les 
subvencions atorgades a aquest ajuntament pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) 
dins dels plans de foment d'ocupació EMPUJU / EMCUJU de 2018 així com a la de promoció 
Turística per la subvenció atorgada per la Diputació de València per a la promoció 
d'esdeveniments de caràcter turístic, segons es detalla: 

Per resolució de 18 de juny de 2018, de la directora general d'Ocupació i formació, es va concedir 
a aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, amb NIF P4601000E, una subvenció per import 
de 26.050,20 €, per a la contractació temporal de joves (qualificats o no), del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil. 

Per resolució de 20 de juny de 2018, de la directora general d'Ocupació i formació, es 

Va concedir a aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, amb NIF P4601000E, una subvenció 
per import de 14.230,44 €, per a la contractació temporal de joves qualificats (avalin Joves), del 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

Per decret núm 108/2018 de 20 de setembre de la Vicepresidència del Patronat Provincial de 
Turisme de València, publicat en el BOP núm 187 de 2018.09.26 es concedeix a aquest 
ajuntament una subvenció dins el programa d'ajuts econòmics per a l'organització i promoció de 
fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i 
elaboració de projectes per a la creació de productes turístics.  

 

 

 

 

 

Segons el que disposen els arts. 181 del Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 43 i següents del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 14 GENERACIÓ dE cRÈDIT de les Bases 
d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació són susceptibles de generar crèdit. 



La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra. Alcaldessa o 
regidor delegat no obstant això aquesta delegada a la junta de govern local. 

Havent-se emès els informes positius per la secretària -interventora en data 3 d'octubre de 2018. 

En virtut de l'anterior, es PROPOSA: 

PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en les partides que 
s'indiquen a continuació: 

PARTIDA 

 

IMPORT 

 

241 13100 PROMOCIÓ OCUPACIÓ SALARIS 

241 16000 PROMOCIÓ OCUPACIÓ 
SEGURETAT SOCIAL 

 

30.724,40 € 

9.556,24 € 

432 22609 PROMOCIÓ TURÍSTICA MERCAT 
ARTESANAL 5.445,00 € 

 TOTAL 

45.725,64 € 

 Es financés amb càrrec a la següent: 

450 50 APORTACIÓ GENERALITAT VALENCIANA FOMENT D'OCUPACIÓ  
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 40.280,64 €.  

461 00 DIPUTACIÓ, PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME 5.445,00 € 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . 45.725,64 € 

SEGON. La generació de crèdit entrarà en vigor una vegada que s'hagi adoptat l'acord aprovatori 
corresponent. 

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

PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en les partides que 
s'indiquen a continuació: 

 



 

 

 

 Es financés amb càrrec a la següent: 
450 50 APORTACIÓ GENERALITAT VALENCIANA FOMENT D'OCUPACIÓ  

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 40.280,64 €.  

461 00 DIPUTACIÓ, PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME 5.445,00 € 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . 45.725,64 € 
SEGON. La generació de crèdit serà d'execució immediata. 
 
 Seguidament s'informa del contingut de l'expedient incoat per a la per a l'aprovació de l'expedient 

de transferència entre partides mateixa àrea de despesa nº 10/18 i de la proposta alcaldia, que diu 
així: 

Memòria / Proposta de transferència de crèdit exp 10/18 

Davant les sol·licituds verbals formulades pels veïns del Camí de Segart a aquesta alcaldia 
perquè es doti de mobiliari la petita zona verda situada al costat del barranc en l'esmentada 
urbanització, i tenint en compte que es disposa de crèdit no compromès en l'àrea de despesa 
corresponent.  

Atès el que disposa l'article 40 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la 
Llei d'Hisendes Locals en matèria pressupostària, assenyala que transferència de crèdit és aquella 
modificació del Pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total del mateix, 
s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent 
vinculació jurídica. 

D'acord amb el que estableix l'article 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 41 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 10a de les d'Execució  

PARTIDA 

 

IMPORT 

 

241 13100 PROMOCIÓ OCUPACIÓ SALARIS 

241 16000 PROMOCIÓ OCUPACIÓ SEGURETAT 
SOCIAL 

 

30.724,40 € 

9.556,24 € 

432 22609 PROMOCIÓ TURÍSTICA MERCAT 
ARTESANAL 5.445,00 € 

 TOTAL 

45.725,64 € 



 

 

 

del Pressupost de 2018, les transferències de crèdit estan subjectes als següents límits: 

 - No afectaran a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici. 

 - No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 

 - No han d'incrementar crèdits que, com a conseqüència d'altres transferències, hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal. 

 La transferència proposta no s'hagi sotmesa a cap de les limitacions assenyalades. 

La competència per aprovar la transferència correspon a l'alcalde, perquè d'acord amb la base 10a 
correspon a aplicacions de la mateixa àrea de despesa i per delegació d'aquesta a la Junta de 
govern local. En virtut de l'anterior, es proposa: 

PRIMER.- Fer les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que 
s'indiquen: 

DE PARTIDA IMPORT QUE minora A PARTIDA IMPORT QUE 
S'INCREMENTA 

1531 625 MOBILIARI 
URBÀ  

 1.200,00 €  170.625 MOBILIARI 
ÀREA RECREATIVA 

 1.200,00 € 

Traslladar de la present proposta a la secretària-interventora de l'ajuntament perquè emeti 

l'informe corresponent. 

Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Fer les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que 
s'indiquen: 

DE PARTIDA IMPORT QUE minora A PARTIDA IMPORT QUE 
S'INCREMENTA 

1531 625 MOBILIARI 
URBÀ  

 1.200,00 €  170.625 MOBILIARI 
ÀREA RECREATIVA 

 1.200,00 € 

 

SEGON.- La transferència de crèdit serà d'execució immediata. 

 



 

 

 

 

 Seguidament s'informa del contingut de l'expedient incoat per a l'aprovació de l'expedient de 

generació de crèdits nº 11/18 i de la proposta de l'alcaldia que diu així: 

 
PROPOSTA A la JUNTA DE GOVERN 
 

La Sra alcaldessa s'informa de l'estat de l'expedient incoat per a la Modificació de Crèdits nº 
11/2018, que diu així: 
Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit en la partida destinada al desenvolupament del 
web municipal per a la creació d'un portal de participació ciutadana i un de transparència amb la 
subvenció atorgada per la Diputació de València per al foment de la participació ciutadana, la 
transparència i l'accés a la informació pública segons es detalla: 
 
En el BOP Nº190 de data 2018.10.01 es publica l'acord de la junta de Govern de la Diputació de 
València en sessió celebrada el 25 de setembre de 2018 en el qual es resol la distribució definitiva 
dels crèdits i de la concessió de subvencions als municipis i entitats locals menors de la província 
de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació 
pública; pel qual s'atorguen a aquest ajuntament les següents ajudes: 
  
Modalitat I. Foment de la participació ciutadana 2.165,90 € 
 

 
Modalitat 2.Foment de la Transparència i accés dels ciutadans a la informació pública. 4.332,00 
€ 
 
Segons el que disposen els arts. 181 del Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 43 i següents del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 14 GENERACIÓ dE CREDITO de les 
Bases d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació són susceptibles de generar 
crèdit. 
 
La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra. Alcaldessa o 
regidor delegat no obstant això aquesta delegada a la junta de govern local. 
Havent-se emès per la secretària-interventora informes positius sobre la procedència de la 
modificació. 
 
En virtut de l'anterior, es PROPOSA: 
 
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en les partides que 
s'indiquen a continuació: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Es financés amb càrrec a la següent: 

 461 00 diputació, SERVEI DE TRANSPARÈNCIA 6.497,90 €. 

 TOTAL 6.497,90 €  
  

 SEGON. La generació de crèdit entrarà en vigor una vegada que s'hagi adoptat l'acord 
aprovatori corresponent. 
 
Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en les partides que 
s'indiquen a continuació: 
 

 

 Es financés amb càrrec a la següent: 

 461 00 diputació, SERVEI DE TRANSPARÈNCIA 6.497,90 €. 

 TOTAL 6.497,90 €  

 
 

PARTIDA 

 

IMPORT 

 

924.641 WEB MUNICIPAL CREACIÓ DEL 
PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
I DE TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ  

6.497,90 € 

TOTAL 

6.497,90 

PARTIDA 

 

IMPORT 

 

924.641 WEB MUNICIPAL CREACIÓ DEL 
PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
I DE TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ  

6.497,90 € 

TOTAL 

6.497,90 



 
 
 
 
 
 SEGON.- La generació de crèdits entrarà en vigor una vegada que s'hagi adoptat l'acord 

aprovatori corresponent. 
 
 Seguidament s'informa de l'escrit presentat per Mª Àngels Vall Aleixandre sol·licita 

s'arreglin els forats de la Carretera, acompanya plànol d'emplaçament i el camí està en Sant 
Llorenç de la Muntanya Caps Borts; es delibera sobre l'assumpte i s'acorda anar a veure el 
citat camí. 

 - Seguidament s'informa de l'escrit presentat per Jerónimo Sánchez Pérez, denunciant una 
errada en la borsa per a la contractació de peons, constituïda amb motiu de la selecció del 
zelador de la piscina municipal, manifesta la secretària-interventora que tot està en ordre. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita nº 47/17 de llicència d'obres, 
promogut per D. FRANCISCO SEVILLA SANCLEMENTE i del contingut de l'informe 
emès per la Secretària-interventora que diu així: 

 
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat. 

INFORME SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

En relació amb l'expedient amb referència 47/2017, que es tramita en relació amb la sol·licitud 

de llicència urbanística per a actuacions consistents en legalització de la tanca (l art. 213 de la 

Llei 5/2014 LOPTUP) sobre la parcel·la 24 del polígon 4, a instància de D. FRANCISCO 

SEVILLA SANT CLIMENT amb DNI 73497344Q. D'acord amb els arts. 172 i 175 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i (si escau), el que disposa l'art. 54.1.a) del Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions legals 

vigents en matèria de règim local, s'emet el següent INFORME, en el qual es consten els següents 

FETS 

PRIMER: Mitjançant instància presentada amb data 19 de desembre de 2017, i registrada en el 

Registre d'aquest Excm. Ajuntament amb el nº de seient 2050, es presenta per D. FRANCISCO 

SEVILLA SAN CLEMENTE, en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a actuacions 

consistents en legalització de la tanca, en la parcel·la 24 del polígon 4. 

SEGON: Amb data 17 de maig de 2018, s'emet un informe de compatibilitat a la concessió de la 

llicència per part dels serveis tècnics municipals. 

TERCER: Amb data 8 d'agost de 2018 va rebre un informe favorable sobre la legalització de la 

tanca de la Direcció Territorial de la Conselleria Agricultura. 

 

 

 



 

 

 

QUART: Amb data 27 de setembre es va emetre un informe favorable per la tècnic agrícola per 

a la legalització de la tanca, així com el pressupost del cost de l'obra que ascendeix a la xifrada 

quantitat de CINC MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS 

(5.715, 96 €).  

CONSIDERACIONS LEGALS 

PRIMERA: La legislació aplicable és la següent: 

A) Legislació estatal: 

- Arts. 8, 9, 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de Sòl. 

- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

- arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú. 

- Amb caràcter supletori: 

• Arts. 1 a 9 del Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de 
Disciplina Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i 
ordenació urbana. 

• Arts. 9 i 21 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 
de juny de 1955. 

B) Legislació autonòmica: 

Articles 213, 218-221 i 223 a 226 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. 

SEGONA: De conformitat amb l'article de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, en els termes de la present Llei i sense perjudici 
de les altres autoritzacions que siguin procedents d'acord amb la legislació urbanística i sectorial 
aplicable, tots els actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, i en particular els 
següents: 

 

 

 

 



 

 

a) Les obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta. 

b) Les obres d'ampliació de tota classe de construccions, edificis i instal·lacions existents. 

c) Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura de les construccions, els 
edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que sigui el seu ús. 

d) Les obres i els usos que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional. 

e) La demolició de les construccions. 

f) Els actes de divisió de terrenys o de parcel·lació de finques, excepte en els supòsits 
legals d'innecessarietat de llicència. 

g) La modificació de l'ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com l'ús 
del vol sobre els mateixos. 

h) Els actes d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o 
catalogats, qualsevol que sigui l'abast de l'obra. 

i) Els desmunts, les explanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que 

excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles. 

j) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres, llevat del que disposa l'article 215.1.b 

d'aquesta Llei. 

k) L'acumulació d'abocaments i el depòsit de materials aliens a les característiques 

pròpies del paisatge natural, llevat del que disposa l'article 214 d'aquesta Llei. 

l) L'aixecament de murs de fàbrica i el tancament, en els casos i sota les condicions 

estètiques que exigisquen les ordenances dels plans reguladores de la seva harmonia amb 

l'entorn. 

m) L'execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl. 

n) L'obertura de camins, així com la seva modificació o pavimentació. 

o) La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes, hivernacles i instal·lacions 

similars, provisionals o permanents. 

p) La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies 

públiques o privades i, en general, qualsevol tipus d'obres o usos que afectin la 

configuració del territori. 

q) Les tales i abatiment d'arbres que constitueixin massa arbòria, espai boscós, arbreda o 

parc, a excepció de les autoritzades en el medi rural pels òrgans competents en matèria 

agrària o forestal. 

 

 

 



 

r) L'execució d'obres d'urbanització, llevat del que disposa l'article 214 d'aquesta Llei. 

s) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 

t) Totes les altres actuacions en què ho exigeixi el planejament o les ordenances 

municipals. 

Aquesta intervenció administrativa mitjançant llicència ve determinada igualment a la 

legislació estatal supletòria (article 1.8 del Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel 

qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística per al desenvolupament i aplicació 

de la Llei sobre Règim del sòl i ordenació urbana). 

TERCERA: L'ordenació del procediment per a l'atorgament de les llicències urbanístiques 

municipals s'ha d'ajustar a les regles que preveu l'article 220 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de 

la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de manera que : 

1. La competència i el procediment d'atorgament de llicències s'ajustaran a la legislació 

sectorial que en cada cas les regula, a la de règim local i la del procediment administratiu 

comú. 

2. L'expedient ha d'incorporar el projecte tècnic, les autoritzacions que siguin procedents 

i, a més, l'informe tècnic i jurídic. 

QUARTA: Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informe favorable. 

CINQUENA: Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre l'expedient, es considera un acte 

atribuïble al titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1.q) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en ser l'òrgan competent per a 

l'atorgament de llicències llevat que s'hagi delegat la competència en la junta de govern local, 

com és el cas. 

De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la 

següent  

 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

PRIMER: Atorgar llicència urbanística al Sr. Francisco Sevilla Sant Climent per a actuacions 

consistents en legalització de la tanca en diversos límits: NORD (108 m), EST, OEST, SUD (72 

m); i instal·lar tanca en tram límit NORD (98 m) de la Parcel·la 24 del Polígon 4, amb filat de 

simple torsió. 

 

 

 

 



 

 

SEGON: Sense perjudici del compliment del que disposa anteriorment, la llicència es concedeix 

sota les següents condicions: al previ pagament de l'impost i taxa corresponent; tenint en compte 

que es considera atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

TERCER: Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a 

continuació: 

- Taxa per tramitació d'expedient 28,58 €  

- ICIO 171,48 € 

 

QUART: Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa als interessats, amb 
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin. 

El que s'informa als efectes oportuns, sense perjudici d'un altre criteri millor fundat en dret. 

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

PRIMER: Atorgar llicència urbanística al Sr. Francisco Sevilla Sant Climent per a actuacions 

consistents en legalització de la tanca en diversos límits: NORD (108 m), EST, OEST, SUD (72 

m); i instal·lar tanca en tram límit NORD (98 m) de la Parcel·la 24 del Polígon 4, amb filat de 

simple torsió. 

SEGON: Sense perjudici del compliment del que disposa anteriorment, la llicència es concedeix 
sota les següents condicions: al previ pagament de l'impost i taxa corresponent; tenint en compte 
que es considera atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

TERCER: Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a 

continuació: 

- Taxa per tramitació d'expedient 28,58 € - ICIO 171,48 € 

 

QUART:Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa als interessats, amb 
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin. 

Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de pagaments nº 28 composta per 
34 factures que ascendeix a l'import total 16.258,80 €, la junta ordena la seva aprovació i ordre 
de pagament segons es detalla a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I Sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19'45 h del dia de l'encapçalament. 

I perquè constància de l'actuat s'estén la present acta de la qual jo com a secretària, done fe i se 
sotmet a la signatura de la Presidenta. 

 Vist i plau 

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA INTERVENTORA  

 

 

Signat: Maite Pérez Furio Signat: Amparo Ferrandis Prats 


