
ACTA NÚM 11
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 5 de juny de 2017.

A Paiporta, sent les dotze hores del dia 5 de juny de 2017, prèvia la corresponent convocatòria, sota la
Presidència de l’alcaldessa, Sra. Isabel Martín Gómez, assistida del secretari de la Corporació, Sr. Francisco
Javier Llobell Tuset, es reuneixen a fi de celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria, els membres de
la Junta de Govern Local que a continuació s’expressen:
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez
 
REGIDORS/ES TITULARS:
 

Josep Val Cuevas
Beatriz Jiménez Jiménez
Antoni Torreño Mateu
Vicent Ciscar Chisbert
Mª Isabel Albalat Asensi
Alberto Torralba Campos

 
ASSISTEIXEN:
 

María Teresa Verdú Cantó

SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset

El Sr. Antoni Torreño s’incorpora a la sessió en el punt seté de l’orde del dia, intervenint en la deliberació de
la votació d’eixe punt i dels successius.

Declarada oberta la sessió, d’ordre de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es procedeix a tractar i adoptar acords
sobre els assumptes següents, inclosos en l’ordre del dia determinat per l’Alcaldia:
 

ORDRE DEL DIA

 
1r.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau de l'acta nº 10 de data 15/05/2017.
 
2n.-  SECRETARIA.-  617/2017/ACU.-  Donar  compte  de  la  correspondència  haguda  en cada  àrea  des  de
l'última sessió celebrada de la Junta de Govern Local.
 
3r.- SECRETARIA.- Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia i Regidories delegades de l'àrea, des de
l'última sessió celebrada de la Junta de Govern Local.
 
4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01408/2017.- Adjudicació obres millora accessibilitat
diferents carrers de la població.
 
5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01575/2017 – Contracte menor redacció projecte carril
bici.

6é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT I  SOSTENIBILITAT.-  01590/2017.-  Invitació  empreses  i  aprovació  plecs
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contracte menor pintura i senyalització viària.
 
7é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 605/2017/ACU.- Acceptació declaració responsable Sr.
Miguel Milán Sánchez obres reforma habitatge en carrer Pintor Sorolla, 22.
 
8é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  615/2017/ACU.-  Llicència  edificació  habitatge
unifamiliar en c/ Balmes 23.
 
9é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  631/2017/ACU.-  Acceptació  comunicació  canvi  de
titularitat del tanatori situat en l'avinguda Alqueria de Mina nº 8 de la mercantil Servicios Funerarios l’Horta
Sud SL a Funeraria Luis Nuevo SL
 
10é.  HISENDA  I  ADMINISTRACIÓ  GENERAL.-  00564/2017.-  Modificació  del  contracte  de  servei  de
manteniment dels ascensors i portes automàtiques dels edificis municipals i dependents de l’Ajuntament de
Paiporta.
 
11é. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 01212/2017.- Aprovació de la pròrroga del contracte de servei
públic de tallers de formació de persones adultes 2016/2017.
 
12é.  BENESTAR  SOCIAL.-  00007/2017.-  Adjudicació  del  contracte  d'arrendament  de  local  destinat  al
programa d'envelliment actiu.
 
13é.-  MODERNITZACIÓ.-  00918/2017.-  Contracte  menor  de  subministrament  de  monitors  informatius
digitals.
 
14é.- Informació i propostes d’Alcaldia i de les regidores i regidors delegats.

Iniciat l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia es varen adoptar els acords següents:

1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 10/2017 DE 15 DE
MAIG DE 2017.
 
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació a l’acta nº
10/2017 de 15 de maig de 2017. I, en no formular-se cap manifestació, es consideren aprovades les actes
per unanimitat, conforme al que disposa l'article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 
2n.- SECRETARIA.- 617/2017/ACU.- DONAR COMPTE DE LA CORRESPONDÈNCIA HAGUDA EN CADA ÀREA
DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ CELEBRADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

S’informa a la Junta de Govern Local de la correspondència haguda en les àrees entre els dies 9 i el 29 de
maig de 2017, segons consta en el Registre General de la Corporació i que es correspon amb els llistats de
documents que figuren en l’expedient i el resum del qual és el següent:

URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.
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Documents d’entrada 145

Documents d’eixida 190

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.

Documents d’entrada 1152

Documents d’eixida 591

BENESTAR SOCIAL.

Documents d’entrada 157

Documents d’eixida 203

OCUPACIÓ I COMERÇ.

Documents d’entrada 80

Documents d’eixida 35

CULTURA.

Documents d’entrada 31

Documents d’eixida 31

EDUCACIÓ.

Documents d’entrada 29

Documents d’eixida 37

ALCALDIA.
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Documents d’entrada 22

Documents d’eixida 12

La Junta de Govern Local en queda assabentada

3r.- SECRETARIA.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES DE
L'ÀREA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ CELEBRADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

S’informa a la Junta de Govern Local dels següents decrets dictats des de l’última sessió celebrada:

Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

586/2017 10/05/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ  CERTIFICACIÓ  NÚM  1  I  ÚNICA  I  FACTURA  NÚM.
2017/956 DE L’OBRA SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL REG
I TELEGESTIÓ EN PARQUE VIL·LA AMPARO

587/2017 10/05/17 INTERIOR AUTORITZAR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DANSÀ POPULAR, DIVERSES
VIES  DE  LA  POBLACIÓ,  GRUP  DE  DANSES  L’ESPOLÍ,  DIA
17/06/2016.

588/2017 10/05/17 INTERIOR AUTORITZAR FOCS  ARTIFICIALS,  C/  FRANCESC TÀRREGA,  2,  DIA
07/05/2017, JORGE CEBRIAN

589/2017 10/05/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

ASSISTÈNCIA  A  SESSIONS  REGIDORS/ES  I  ASSIGNACIONS  A
PARTITS POLÍTICS ABRIL 2017.

590/2017 11/05/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) DE LA 106
A LA 202

591/2017 11/05/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS D’IIVTNU (PLUSVÀLUA) DE LA 203
A LA 219

592/2017 11/05/17 CADASTRE ANUL·LACIÓ I LIQUIDACIÓ DE REBUTS DE L’IMMOBLE SITUAT EN
C/ TORRENT 1-4

593/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORITZAR FOCS ARTIFICIALS, C/ UNIÓ MUSICAL 3, DIA 14 MAIG
2017, EVA MARIA MORAL NIEVES

594/2017 11/05/17 PATRIMONI AUTORITZAR TALL AL CARRER COVADONGA, DIA 08/07/2017 DE
20:00H A 01:00H DEL DIA 09/07/2017 PER SOPAR ANIVERSARI.
JUNIOR MD SAN JORGE

595/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORITZAR  FOCS  ARTIFICIALS  COMUNIONS  ESGLÉSIA  SANT
RAMON, DIES 27 I 28/05/2017. WENCESLAO GIMENO MICÓ

596/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORITZAR  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  CONTENIDOR,  DIA

Página 4



Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

08/05/2017, C/ CATARROJA, 44, DAVID TORTAJADA RAMIREZ

597/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORITZAR FOCS ARTIFICIALS DIA 27/05/2017, C/ LUIS DUBÓN,
9, JOSÉ MARÍA MUÑOZ GONZÁLEZ.

598/2017 11/05/17 INTERIOR AUTORITZAR  L’OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  C/  1r  DE  MAIG,  PONT
VELL,  JAUME  I  I  ESPLANADA  AUDITORI  I  SOL·LICITUD  DE
COL·LABORACIÓ MUNICIPAL, JUNTA COORDINADORA DE MOROS
I CRISTIANS DE PAIPORTA, DIES 27 I 28/05/2017.

599/2017 11/05/17 SECRETARIA SUBSTITUCIÓ ACCIDENTAL  DEL  LLOC  DE  TREBALL  D’INTENDENT
CAP  DE  LA  POLICIA  LOCAL  EL  DIA  11  DE  MAIG  DE  2017  I
SUCCESSIUS PER BAIXA PER MALALTIA DEL SER TITULAR.

600/2017 11/05/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

601/2017 11/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CONCESSIÓ LLICÈNCIES D’OBRES MENORS

602/2017 11/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CONTRACTE  MENOR  DIRECCIÓ  OBRES  I  COORDINACIÓ
SEGURETAT I SALUT OBRES REURBANITZACIÓ CARRERS SANT ROC,
LA PAU I SAN FRANCESC INCLOSES PPOS 2016

603/2017 12/05/17 BENESTAR SOCIAL AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  D’ÚS  D'HABITATGE  HABITUAL
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS.

604/2017 12/05/17 BENESTAR SOCIAL AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  NECESSITATS  BÀSIQUES-RENDA
BÀSICA MUNICIPAL.

605/2017 12/05/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA PAGAMENT DE LA TAXACIÓ DE COSTES APROVADA PEL JUTJAT DEL
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU  Nº  1  DE  VALÈNCIA  EN
PROCEDIMENT ABREUJAT 408/2015-A  RECURS INTERPOSAT PER

SR. DAVIZ SZABO   SEGURA CONTRA LIQUIDACIÓ 2015/04/00273

D'IMPOST INCREMENTE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.

606/2017 12/05/17 JUNTA DE GOVERN
LOCAL

JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 15 DE MAIG DE 2017.

607/2017 12/05/17 INTERIOR AUTORITZAR L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I  COL·LABORACIÓ
MUNICIPAL COMMEMORACIÓ COS POLICIA LOCAL PAIPORTA DEL
02-07/05/2017. ASSOCIACIÓ POLICIA LOCAL DE PAIPORTA

608/2017 12/05/17 CONTRACTACIÓ REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A L’ÚNIC
LICITADOR EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A CONTRACTAR
LA  GESTIÓ  DEL  SERVEI  PÚBLIC  DE  LA  PISCINA  D’ESTIU
(DESCOBERTA)  SITUADA  EN  EL  POLIESPORTIU  MUNICIPAL  DE
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

PAIPORTA.

609/2017 12/05/17 AUDITORI CONTRACTACIÓ MENOR DE L’ESPECTACLE "QUÈ FLAMENCA SÓC"
PER A LA PROGRAMACIÓ DE L'AUDITORI MUNICIPAL

610/2017 12/05/17 COMERÇ I MERCAT CONTRACTE  MENOR  DE  MANTENIMENT  DE  PORTES
AUTOMÀTIQUES DEL MERCAT MUNICIPAL.

611/2017 15/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
DOCTOR MARAÑON, 28-2 EXPTE.32/17

612/2017 15/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
COLON, 2-1, EXPTE.33/17

613/2017 15/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CESSAMENT  ACTIVITAT  DE  BAR-CAFETERIA  EN  EL  CARRER
ESGLÈSIA, 18 EXP.74/16

614/2017 15/05/17 PATRIMONI AUTORITZAR PERMÍS PER A REALITZAR DANSÀ, AMB TALL DELS
CARRERS  I  ACOMPANYAMENT  POLICIAL,  EL  DIA  21/05/2017.
GRUP DANSES SAN ROC

615/2017 15/05/17 PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ HORTA SUD PER A
RECOLZAR EL  DESENVOLUPAMENT  DEL SEU  PLA D’ACTUACIÓ A
PAIPORTA DURANT L’EXERCICI 2017

616/2017 15/05/17 BENESTAR SOCIAL AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  ACCIONS  EXTRAORDINÀRIES-
ALTRES DESPESES NO PREVISTES.

617/2017 15/05/17 ALCALDIA DELEGACIÓ  EN  LA  SRA.  MARIA  ISABEL  ALBALAT  ASENSI  PER A
CELEBRAR BODA CIVIL EL 20 DE MAIG DE 2017 A LES 12:30 HORES
AL MUSEU DE LA RAJOLERIA

618/2017 15/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

ACCEPTACIÓ  EXPEDIENTS  DECLARACIÓ  RESPONSABLE  D’OBRES
MENORS

619/2017 15/05/17 INTERVENCIÓ GENRAL APROVACIÓ  CERTIFICACIÓ  NÚM.  3  I  FINAL  I  FACTURA  NÚM.
2017/844 DE L’OBRA REHABILITACIÓ DE LOCAL PER A VESTIDORS
ESPAI

620/2017 16/05/17 PERSONAL RESOLUCIÓ  DEFINITIVA  SOBRE  APROVACIÓ  DE  PERSONES
ADMESES I  EXCLOSES PROCÉS SELECTIU DE LA BORSA TÈCNIC/A
D'IGUALTAT
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

621/2017 16/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
RAFAEL RIVELLES, 40-10 EXP.37/17

622/2017 16/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
CARDENAL BENLLOCH, 42-6 EXP.36/17

623/2017 16/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
FEDERICO GARCIA LORCA, 12-3 EXP.35/17

624/2017 16/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

ORDRE EXECUCIÓ REPARACIÓ FAÇANA C/ CATARROJA, Nº 25

625/2017 16/05/17 PERSONAL RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS I ABONAMENT DE TRIENNIS
AL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT

626/2017 16/05/17 CONTRACTACIÓ ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DE  SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA DERIVAT DE L’ACORD MARC DE LA CENTRAL
DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA (EXP. 04/16/CSIS)
ASSUMPTE INTERESSAT DIRECCIÓ.

627/2017 16/05/17 BENESTAR SOCIAL CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE
PAIPORTA,  CREU  ROJA  ESPANYOLA-ASSEMBLEA  COMARCAL  DE
L’HORTA  SUD-,  CÀRITAS  PAIPORTA:  PARROQUIAL  SANT  JORDI,
CÀRITAS  PARROQUIAL LA  INMACULADA I  CÀRITAS PARROQUIAL
SANT RAMON, PER AL TRANSPORT DEL BANC D'ALIMENTS

628/2017 17/05/17 AUDITORI MUNICIPAL DECRET CONTRACTACIÓ MENOR DE L’ESPECTACLE "FESTIVAL DE
MONÒLEGS" PER A LA PROGRAMACIÓ DE L'AUDITORI MUNICIPAL

629/2017 17/05/17 BENESTAR SOCIAL MODIFICACIÓ  DECRET  603/2017  D’AJUDES  D’EMERGÈNCIA
SOCIAL  D'ÚS  D'HABITATGE  HABITUAL  SUBMINISTRAMENTS
BÀSICS, PER ERROR EN LA REDACCIÓ.

630/2017 17/05/17 BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMIDICLI MUNICIPAL (SAD)

631/2017 17/05/17 PATRIMONI AUTORITZAR LA UTILITZACIÓ DE MEGAFONIA PER VIA PÚBLICA,
DIES 17 I 18/05/2017. COALICIÓ COMPROMÍS.

632/2017 17/05/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2017/12

633/2017 18/05/17 INTERIOR  AUTORITZAR  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  ACTIVITATS  INFANTILS  I

PRESSA  CORRENT  EN  PLAÇA  MAJOR,  PARRÒQUIA  SANT  JORDI
MÀRTIR, DIA 20/05/2017.

634/2017 18/05/17 INTERVENCIÓ APROVACIÓ DE FACTURA NÚM. 2017/162
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

GENERAL

635/2017 18/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

ORDRE EXECUCIÓ TRANSBONAFONT SL (EXP. 36/17)

636/2017 18/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CONTRACTE MENOR REDACCIÓ MODIFICAT PROJECTE, DIRECCIÓ
OBRES  I  COORDINACIÓ  SEGURETAT  I  SALUT  PISTA  PATINATGE
VELOCITAT

La Junta de Govern Local en queda assabentada.

4t.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  01408/2017.-  ADJUDICACIÓ  OBRES  MILLORA
ACCESSIBILITAT DIFERENTS CARRERS DE LA POBLACIÓ.

Es dóna compte de l'expedient de contractació menor de les obres per a millora d'accessibilitat en diferents
carrers de la població, així com de quants antecedents, informes i documents consten en el mateix, sobre la
base dels següents :

I.- FETS
 
I.1.-  Acord  Junta de Govern Local  de data 2 de maig de 2017 pel qual s'aprova el  Projecte,  el  Plec de
prescripcions tècniques i administratives i la invitació a les empreses perquè presentaren oferta econòmica.
L'import tipus de projecte és 14.547,93 més 3.054,93.-€ d'IVA.

1.2.- S'ha convidat a cinc empreses capacitades i han presentat els pressupostos següents:

EMPRESA PRESUPOST (AMB IVA)

FORMAS CONSTRUCTIVAS SA 16.226,10.-€

EKOLORIX SL NO PRESENTA OFERTA

MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL 17.848,50.-€

ACTESER SL 14.780,91.-€

IMBESTEN GESTION SL 15.313,93.-€

I.3.-  Informe emès per l'arquitecte tècnic municipal,  Sr.  Alfonso Tarazona Juan, en el qual estableix que
l'oferta més avantatjosa és la presentada per la mercantil ACTESER SL per import de  12.215,63.-€ més
2.565,28.-€ d'IVA sent un total de 14.780,91.-€. Resulta un coeficient de baixa de (14.780,91/17.602,22€)
0,8397185, és a dir, una BAIXA de (1-0,8397185) x 100) 16,0281487%.

I.4.- Existència  de  consignació  en  la  partida  15320.61917  del  Pressupost  municipal  per  a  atendre  les
despeses del contracte.

II.- FONAMENTS JURÍDICS
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II.1.- L'art. 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual aprova el Text refós de la llei
de  contractes del  sector  públic (d'ara endavant, TRLCSP), al tenor del qual, els contractes menors podran
adjudicar-se  directament  a  qualsevol  empresari  amb  capacitat  d'obrar  i  que  compte  amb  l'habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les normes establides en l'article 111. En
els contractes d'obra es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 euros.

II.2.- Segons el que disposa l'art. 111 de l'indicat text legal, en els contractes menors definits en l'article
138.3, la tramitació de l'expedient només exigirà 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
establisquen.  En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense
perjudici que haja d'existir el corresponent projecte quan normes específiques així ho requerisquen.

II.3.-  Disposició  addicional  segona  de  l'indicat  text  legal  que  estableix  les  normes  específiques  de
contractació en les Entitats locals, a tenor de la qual, corresponen als alcaldes i als presidents de les Entitats
locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament,
de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan
el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia
de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua durada no siga superior a quatre
anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Vist el que es disposa en el Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual aprova el Text Refós
de la llei de contractes del sector públic, el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en el que no s'opose a TRLCSP i al RD
817/2009, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, Resolució d'Alcaldia nº 690/2015, de 3 de
juliol,  delegant  atribucions  i  funcions  de  la  seua  competència  en  la  Junta  de  Govern  Local,  i  altres
disposicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació menor de les obres per a  la millora de l'accessibilitat  en
diferents carrers de la població.

a) Aprovar la despesa per un import de 12.215,63 € més 2.565,28 € d’IVA, un total de 14.780,91.-€ amb
càrrec a la partida 15320.61917 del pressupost general vigent.

b) Adjudicar les obres a la mercantil ACTESER SL per un import de 12.215,63 euros i 2.565,28 euros d'IVA.

c) El contractista serà responsable durant tota la vigència del contracte de tots els danys i perjudicis tant
directes com indirectes que es puguen ocasionar tant a tercers com a béns municipals, com a conseqüència
de la prestació del servei (actes, omissions, negligències del personal, deficient organització dels treballs,
etc.) havent de reparar els danys causats, d'acord amb el que es disposa en l'article 97 del Text refós de la
llei de contractes de les administracions públiques, per al que haurà de tenir subscrit una assegurança de
responsabilitat civil, que haurà d'aportar prèviament a la formalització del contracte.

SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits per la norma vigent.

5é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  01575/2017  –  CONTRACTE  MENOR  REDACCIÓ
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PROJECTE CARRIL BICI.
 
I.1.- Plec de prescripcions tècniques de data 9 de maig de 2017 redactat per l'arquitecte tècnic municipal, Sr.
Alfonso Tarazona Juan.
 
I.2.- Plec de clàusules administratives particulars de data 24 de maig de 2017, que regiran aquestes obres.

I.3.- Existència de partida pressupostària amb nº 15100.22706 (RC nº 22017/7425).
 
En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants  de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, art. 43 i una altra d'aplicació del ROF i RJ de les Entitats locals, Resolució d’Alcaldia nº 664/15,
de 26 de juny, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de Govern Local, i altres
disposicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
 
PRIMER.-Aprovar el Plec de prescripcions tècniques redactades per l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Alfonso
Tarazona Juan i el Plec de prescripcions administratives redactat per la TAG, Sra. Rosa Paños Figueroa.
 
SEGON.- Convidar a les següents empreses perquè presenten oferta econòmica abans del pròxim dia 20 de
juny de 2017 a les 14 hores en sobre tancat  i  per registre d'entrada:  IMAP CONSULTING SL,  SOCIETAT
COOPERATIVA CERCLE, CPS ENGINYERS SL  i Sr. Pau Ginés Sánchez.
 
TERCER.- Notificar a totes les persones interessades en l'expedient.

6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01590/2017.- INVITACIÓ EMPRESES I  APROVACIÓ
PLECS CONTRACTE MENOR PINTURA I SENYALITZACIÓ VIÀRIA.
 

I.-FETS

I.1.- Memòria valorada i Plec de prescripcions tècniques redactades per l'arquitecte tècnic municipal,  Sr.
Alfonso Tarazona Juan, en data 4 de maig de 2017, per als serveis de pintura de senyalització horitzontal de
vies públiques per import de 10.677,34.-€ més 2.242,42.-€ d'IVA.

I.2.- Plec de clàusules administratives particulars redactades en data 24 de maig de 2017, que han de regir
aquestes obres.

I.3.-  Existència  de  consignació  en  la  partida  13400.22799  del  Pressupost  municipal  per  a  atendre  les
despeses del contracte (RC 22017/7416).

I.4.- Sol·licitar a les següents empreses capacitades pressupost per a l'adjudicació d'un contracte de serveis:
SEÑALIZACIONES  ROSAS,  MOVILIDAD SEROVIAL,  SEÑALIZACIONES  COSTAS  MEDITERRANEAS  SL  i
SEÑALIZACIÓN VILLAR.

II.-FONAMENTS DE DRET

Vist el que disposen els articles 10, 23.3 ,111 i 138, 3 i  4 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i donades les característiques i quantia del
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contracte, sembla que el procediment més adequat és el del contracte menor que es defineix exclusivament
per la seua quantia, que en el cas dels contractes de serveis, no podran excedir els 18.000 euros, sense que
la seua durada puga ser superior a 1 any ni ser objecte de pròrrogues.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, art. 43 i un altre d'aplicació del ROF i RJ de les Entitats Locals, Resolució d’Alcaldia nº 664/15, de 26 de
juny,  delegant  atribucions  i  funcions  de  la  seua  competència  en  la  Junta  de  Govern  Local,  i  altres
disposicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la Memòria valorada i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de
serveis  per a  la  pintura  de senyalització horitzontal  de les  vies públiques per  import  de 10.677,34.-€ i
2.242,24.-€,  així  de  quants  antecedents,  informes  i  documents  consten  en  el  mateix  i  en  la  seua
conseqüència:

SEGON.- Aprovar el Plec de condicions administratives que han de regir en el present contracte.

TERCER.- Convidar a les següents empreses perquè presenten oferta econòmica: SEÑALIZACIONES ROSAS,
MOVILIDAD SEROVIAL, SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL i SEÑALIZACIÓN VILLAR.

QUART.- Notificar la present resolució a quantes persones interessades hi haja en la mateixa.

7é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  605/2017/ACU.-  ACCEPTACIÓ  DECLARACIÓ
RESPONSABLE  DEL  SR.  MIGUEL  MILÁN  SÁNCHEZ  OBRES  REFORMA  HABITATGE  EN  CARRER  PINTOR
SOROLLA, 22.
 

I.- FETS

I.1.- El Sr. Miguel Milán Sánchez presenta declaració responsable acompanyada de projecte tècnic i altra
documentació per a executar les obres de reforma de l'habitatge situat en el carrer Pintor Sorolla nº 22,
amb referència cadastral 2176916YJ2627N0001PF.

I.2.- L'immoble està situat en sòl urbà, zona de nucli antic. L'edifici no està catalogat però si es troba en la
zona amb protecció de l'entorn. Es troba en fora d'ordenació diferit per no complir les altures establides en
el planejament així com per ocupació de la planta segona.

I.3.-Informe tècnic i jurídic favorable.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- Art. 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol,  de la Generalitat, d'ordenació del territori,  urbanisme i
paisatge, de la Comunitat Valenciana que regula les actuacions subjectes a declaració responsable entre les
quals es troba les obres de modificació o reforma que afecten a l'estructura o a l'aspecte exterior i interior
de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que siga el seu ús, que no
suposen ampliació ni obra de nova planta.
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II.2.- Art. 222 del precitat text legal estableix que, la declaració responsable per als supòsits de l'article 214
d'aquesta llei s'ajustarà al previst en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú i
assortirà els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència municipal i es podrà
fer  valdre  tant  davant  l'administració  com davant  qualsevol  altra  persona,  natural  o jurídica,  pública  o
privada.  La  inexactitud,  falsedat  o  omissió,  de  caràcter  essencial,  en  qualsevol  dada,  manifestació  o
document  que  s'acompanye  o  incorpore  a  la  declaració  responsable,  o  la  no  presentació  davant
l'administració competent d'aquesta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes
corresponents  des  del  moment  en  què  es  tinga  constància  de  tals  fets,  sense  perjudici  de  les
responsabilitats  a  que  pertocara.  La  resolució  administrativa  que  declare  tals  circumstàncies  podrà
determinar  l'obligació  de  la  persona  interessada  de  restituir  la  situació  jurídica  al  moment  previ  al
reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici  de l'activitat  corresponent; tot açò sense perjudici de la
tramitació, si escau, del procediment sancionador corresponent.

II.3.- Art. 3.1.5. de les Normes Urbanístiques del Pla General en la lletra a) apartat 3 estableix que el “fora
d'ordenació diferit”,  afecta a  aquells  edificis  que encara que no es troben adaptats  al  Pla  en totes  les
condicions  d'edificació  per  ell  regulades,  la  falta  d'adaptació  no  revista  tal  rellevància  que  puguen
considerar-se disconformes amb el nou planejament, en els termes descrits en els següents apartats. Per
tant, la construcció podrà considerar-se dins d'ordenació fins al moment en què concloga la seua vida útil,
es produïsca la substitució voluntària o s'operen en ella obres de reforma de transcendència equiparable a
la reedificació (reestructuració total). No obstant açò, la nova construcció sobre la mateixa parcel·la o la
reestructuració total de l'existent haurà d'adaptar-se a totes les condicions d'edificació, règim d'altures i
profunditats edificables i reserva d'aparcaments previstes en aquest nou planejament.

En la seua lletra b) estableix que als efectes previstos en aquesta disposició s'entén per obra de reforma de
transcendència  equiparable  a  la reedificació  (reestructuració  total)  aquella  que,  pel  seu abast,  no  seria
exigible de la propietat el compliment del seu deure normal de conservació, és a dir:

- Obres el cost de les quals siga superior al 50% del valor actual de l'edifici.

- Obres que no puguen realitzar-se per mitjans tècnics normals tals com a l'efecte de la declaració de ruïna
física (modificació d'elements estructurals en extensió superior a un terç dels mateixos).

A tenor del que es disposa en l'apartat f) de l'indicat article, els edificis que no es troben en cap de les
situacions descrites en els apartats d) i e) però que les seues característiques arquitectòniques no estiguen
adaptades a alguna de les condicions establides per aquest Pla, encara que la falta d'adaptació afecte a
l'absència de reserva d'aparcaments, al règim d'altures per excés igual o inferior a tres o a la profunditat
edificable,  s'entendran dins de la situació fora d'ordenació diferida. En conseqüència,  la construcció  no
compta amb declaració de fora d'ordenació durant el  període que li  reste de vida útil  a l'immoble. En
aquests  casos  s'autoritzaran  qualssevol  de  les  obres  de  reforma  sempre  que  càpia  refutar-les  com
merament parcials  per no comportar reestructuració total i  per a la seua autorització, es minoraran les
exigències  de  les  ordenances  generals  i/o  particulars  de l'edificació  en  la  mesura  que  ho  demande el
respecte a les característiques arquitectòniques originàries de l'immoble, al seu nombre de plantes o a la
profunditat  edificable  existent.  No  obstant  açò,  s'exigirà  íntegrament  el  compliment  de les  ordenances
generals i particulars de l'edificació de les presents Normes si l'obra tingués per objecte el canvi d'ús del
local.

II.4.-Així mateix, l'art. 4.1.5.2 determina que l'edificació existent en sòl urbà en el moment de l'exposició
pública del Pla i que disposa de llicència d'edificació, queda reconeguda amb dret a mantenir, amb les obres
de  conservació  i  reforma  que  siguen  necessàries,  inclòs  en  aquells  casos  en  què  resulte  excessiva  o
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contradictòria respecte a l'ordenació establida pel nou Pla. En cas d'enderrocament, no obstant açò, l'obra
nova haurà de seguir les ordenances que el Pla imposa a la zona corresponent.

II.5.-Art. 7.1.2 de les NNUU del Pla General estableix que els edificis que es troben en aquesta zona i no
tinguen un altre nivell de protecció es permetran les obres de rehabilitació, reconstrucció, substitució i de
nova planta complint el que es disposa en la secció 2a, articles 4.2.2 i següents de les citades normes on es
fixen  les  condicions  d'edificabilitat,  higièniques,  estètiques  i  d'ús  aplicables  a  tals  obres  i  tendents  al
manteniment de les condicions ambientals d'aquesta àrea.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics abans esmentats i a tenor del que es disposa  en
la Llei 7/85, de 2 d'abril, ROF i RJ de les Entitats locals, Resolució d'Alcaldia nº 690 de data 3 de juliol de
2015,  delegant  atribucions  i  funcions  de  la  seua  competència  en  la  Junta  de  Govern  Local,  i  altres
disposicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Donar-se per assabentada de la declaració responsable presentada pel Sr. Miguel Milán Sánchez
acompanyada  de  projecte  tècnic  i  altra  documentació  per  a  executar  les  obres  de  reforma  integral
d'habitatge situat en el carrer Pintor Sorolla, 22 la qual assorteix els efectes que la normativa atribueix a la
concessió de la llicència municipal podent-la  fer valdre tant davant l'administració com davant qualsevol
altra persona, natural o jurídica, pública o privada.

SEGON.- Significar-li a la persona interessada que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable, o la no
presentació davant l'administració competent d'aquesta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o
de realitzar els actes corresponents des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici
de les responsabilitats a que pertocara.

TERCER.-  Aprovar  la  liquidació  provisional  de  la  taxa  per  import  de  683,77.-€  i  de  l'Impost  sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 1.477,13.-€

QUART.- Notificar a quantes persones interessades hi haja en l'expedient.

8é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 615/2017/ACU.- LLICÈNCIA EDIFICACIÓ HABITATGE
UNIFAMILIAR EN C/ BALMES 23.

I.- FETS

I.1.- En data 6 de febrer de 2017, la Sra. Ana Noelia Tarazona Serrador, sol·licita llicència per a edificar un
habitatge unifamiliar entre mitgeres, en  el solar situat en el carrer Balmes, nº 23

I.2.- El solar on es va a edificar que recau al carrer Balmes 23, és el resultat de la segregació i agregació de
les  finques  registrals  6920  i  309,  tenint  ambdues  la  referència  cadastral  2177623YJ2627N0001HF,
autoritzada per Decret nº 444/2013 de 6 de maig, corregit per Decret 609/2016, de 29 de juny.

I.3.- La parcel·la té la condició de solar i es troba en la zona de nucli antic del sòl urbà residencial del Pla
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General vigent i no està en zona inundable.

I.4.-  Consta  d’autorització  emesa  per  l'Agència  Estatal  de  Seguretat  Aèria  en  matèria  de  Servituds
Aeronàutiques (AESA).

I.5.- Informe tècnic i jurídic favorables.
 

II.- FONAMENTS DE DRET
 
II.1.- Les obres que es van a realitzar estan subjectes a llicència  urbanística segons el que disposa l'art. 213
a) de la Llei 5/2014, de la Generalitat, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la
Comunitat Valenciana.

II.2.- La parcel·la compleix amb el que disposa l'art. 177 de la indicada llei que, regula la condició jurídica de
solar, establint que són solars les parcel·les legalment dividides o conformades que, tenint característiques
adequades per a servir  de suport a l'aprofitament que els assigne el  Pla,  estiguen a més urbanitzades
conforme a les alineacions, rasants i normes tècniques establides pel mateix.

II.3.- Article 1.4.1. de les Normes Urbanístiques del PGOU regula els actes subjectes a llicència.

II.4.- Article 27 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i foment de la qualitat de
l'edificació.

II.5.- Art. 30 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, modificat pel RD 297/2013, de 26 d'abril de servituds
aeronàutiques que estableix la necessitat d'acord favorable d’AESA per a l'autorització de construccions,
instal·lacions o plantacions en els espais i zones afectades per les servituds aeronàutiques.
 
CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics abans esmentats i a tenor del que es disposa  en
la Llei 7/85, de 2 d'abril, ROF i RJ de les Entitats locals, Resolució d'Alcaldia nº 690 de data 3 de juliol de
2015,  delegant  atribucions  i  funcions  de  la  seua  competència  en  la  Junta  de  Govern  Local,  i  altres
disposicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Concedir a la Sra. Ana Noelia Tarazona Serrador, llicència per a edificar un habitatge unifamiliar
entre mitgeres en el carrer Balmes, nº 23, segons projecte redactat per l'arquitecte, Sr. Pascual  Martínez
Perelló, condicionada a:

1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l'execució de les
obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes, per a garantir aquesta responsabilitat ha dipositat
en la Tresoreria municipal, aval bancari per import de 1.720.-€.

2.-  En  cas  d'ocupació  de  via  pública  s'haurà  de  sol·licitar  la  corresponent  LLICÈNCIA,  conforme  a
l’“Ordenança Reguladora de l'Ús Especial de les Vies Públiques” aprovada per acord de Ple de 27 d'abril de
2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 214 de data 8 de setembre de 2006.

3.- La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser de tipus separativa. La connexió al  clavegueram
general,  tant  de  residuals  com  de  pluvials,  deurà  complir  les  condicions  de  l'Ordenança  municipal
d'abocaments.
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4.- Les arquetes de registre per a connexió a xarxa general se situaran en la via pública, preferentment en la
vorera.

5.- Els elements de l'escomesa (arquetes, conductes…) es dissenyaran segons el previst en l'art. 18 i detall
de l'Annex IV de l'Ordenança d'abocaments.

6.- Permís de connexió: s'haurà de presentar plànols a escala 1:100 de l'escomesa, arqueta de registre o
control i connexió a la xarxa general de sanejament.

7.- Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que haurà
de ser pavimentada amb rajola de terratzo de 40x40 (tipus Ajuntament).

8.- Al que es disposa en l'autorització d’AESA, en la qual s'estableix:

a)  L'altura  i  l’elevació  de  la  construcció  projectada  inclosos  tots  els  seus  elements  tals  com  antenes,
parallamps,  xemeneies,  equips  d'aire  condicionat,  caixes  d'ascensors,  cartells,  rematades  decoratives
(cartells,  il·luminació,  etc.)  o  qualsevol  afegit  sobre  les  mateixes,  així  com  els  mitjans  auxiliars  i
electromecànics que puguen ser necessaris durant la seua construcció serà la següent:

Cota (msnm): 26

Altura (m): 13,54

Elevació (msnm): 39,54

b)  Si  és  necessària la  utilització  de  mitjans  electromecànics  que superen l'altura autoritzada,  haurà  de
sol·licitar-se la corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seua instal·lació, fent referència a
l'expedient.

c)  L'incompliment  dels  punts  anteriors  que  comprometa la  seguretat  i/o  afecte  a  la  regularitat  de les
operacions de l'aeroport de València suposarà la revocació i pèrdua de validesa de l'autorització i reportarà
la responsabilitat continguda en la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria i en el Decret 584/1972,
de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques.

SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 1.630,71.-€ i
de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 3.736,77.- €.

TERCER.-  Assenyalar  que  la  llicència  d'obres,  la  concessió  de  la  qual  s'aprova,  exceptuant  el  dret  de
propietat i sense perjudici de tercers.

QUART.- Advertir a les persones interessades que la llicència caducarà als sis mesos des de la seua concessió
en el supòsit de no iniciar-se les obres, d'igual manera, caducarà si les obres pateixen una interrupció de sis 
mesos.

CINQUÉ.- Traslladar l’acord present degudament a les persones interessades conforme al procediment i als
tràmits previstos en la normativa vigent. La llicència haurà de ser visible des de l'exterior de l'immoble des
del seu inici fins a la seua finalització.
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9é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 631/2017/ACU.- ACCEPTACIÓ COMUNICACIÓ CANVI
DE  TITULARITAT DEL TANATORI SITUAT EN L'AVINGUDA ALQUERIA DE MINA Nº 8  DE LA MERCANTIL
SERVEIS FUNERARIS L’HORTA SUD SL A FUNERARIA LUIS NUEVO SL

I.-FETS
 
I.1.-En data 5 de novembre de 2013 per acord de la Junta de Govern Local es concedeix llicència ambiental a
la mercantil SERVICIOS FUNERARIOS HORTA SUD, SL, per a instal·lar un tanatori en la nau situada en l'Av.
Alqueria de Mina nº 8, concedint-se la llicència d'obertura per Decret de l'àrea d'Urbanisme i M. Ambient
53/2014, de 30 de gener. (Exp. 27/13).
 
I.2.- En data 21 de març de 2017, el Sr. Jorge Girón Mariner en representació de la mercantil FUNERARIA
LUIS NUEVO, SL sol·licita el canvi de titularitat de l'activitat de tanatori que li cedeix la mercantil SERVICIOS
FUNERARIOS HORTA SUD, SL.
 
I.3.- Informes tècnic i jurídic favorable.
 

II.- FONAMENTS DE DRET
 
II.1.- Article 16 Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i  control ambiental
d'activitats a la Comunitat Valenciana que regula el canvi de titularitat, establint que aquest haurà de ser
comunicat pel nou titular a l'òrgan substantiu ambiental competent en funció de l'instrument d'intervenció
a que se subjecte l'activitat, havent d'efectuar-se per escrit en el termini màxim d'un mes des que s'haguera
formalitzat la transmissió,  acompanyant títol  o document admissible en dret que l'acredite.  En aquesta
comunicació,  el nou titular manifestarà la seua conformitat amb les obligacions,  responsabilitats i  drets
establits en l'autorització ambiental integrada, llicència ambiental o els derivats dels restants instruments
d'intervenció ambiental. Efectuada la comunicació, l'òrgan substantiu ambiental, prèvia acreditació quan
escaigue de la prestació de les garanties legalment exigibles pel nou titular, justificarà recepció d'aquesta
comunicació i,  en el  supòsit  d'autorització ambiental  integrada o llicència ambiental,  procedirà a dictar
resolució expressa de canvi de titularitat.

La comunicació regulada en l'article present és independent de la contemplada com a obligació de l'anterior
titular en l'article 5.i de la present llei. L'incompliment per l'anterior o el nou titular de la seua respectiva
obligació de comunicació, es considera infracció greu conforme el previst en el 93.3, lletra g, de la present
llei.

II.2.-  Art.39.7  del  Decret  39/2005,  de 25 de  febrer,  del  Consell  de  la  Generalitat,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament pel  qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit  de la Comunitat
Valenciana que estableix que l'autorització d'obertura, modificació i reforma dels tanatoris correspondrà als
Ajuntaments, previ informe favorable de la Direcció territorial de Sanitat.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics abans esmentats i a tenor del que es disposa  en
la Llei 7/85, de 2 d'abril, ROF i RJ de les Entitats locals, Resolució d'Alcaldia nº 690/2015 de data 3 de juliol,
delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions
d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
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PRIMER.- Acceptar la comunicació efectuada per les mercantils SERVICIOS FUNERARIOS HORTA SUD, SL i
FUNERARIA LUIS NUEVO, SL, sobre el canvi de titularitat del tanatori situat en l'Av. Alqueria de Mina nº 8,
sent el titular de l'activitat FUNERARIA LUIS NUEVO, SL , que assumeix tots els condicionants i requisits de la
llicència atorgada a la mercantil SERVICIOS FUNERARIOS HORTA SUD, SL.
 
SEGON.- Aprovar la  liquidació de la taxa corresponent per import de 310,00 €.
 
TERCER- Traslladar l'acord present degudament a les persones interessades conforme al procediment i els
tràmits previstos en la normativa vigent.

10é. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 00564/2017.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
MANTENIMENT DELS ASCENSORS I PORTES AUTOMÀTIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I DEPENDENTS
DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.
 
Vist  l'expedient  de  modificació  del  contracte  de  servei  de  manteniment  dels  ascensors  i  portes
automàtiques dels edificis municipals i dependents de l'ajuntament de Paiporta, (Exp. 13/2016), i quants
informes i documents obren en el mateix i en  base als següents :

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Contracte del servei de manteniment dels ascensors i portes automàtiques dels edificis municipals i
dependents  de  l'ajuntament,  subscrit  amb  l'entitat  “ORONA  SOCIETAT  COOPERATIVA”,  en  data  15  de
novembre de 2016, amb una durada de QUATRE anys, per un import de 24.288,00 € més 5.100,48 € d'IVA
(21%), és a dir, 29.388,48 €  IVA inclòs. 

Segons aquest contracte: el preu unitari de manteniment per ascensor és de 52.25€ més 10.97 € d'IVA, és a
dir, 63.22€ IVA inclòs  i el preu unitari de manteniment per porta automàtica és de 22,00€ més 4.62 € d'IVA,
és a dir, 26.62€ IVA inclòs.

En la Clàusula XXIII del Plec administratiu que regeix el contracte es determina que una vegada perfeccionat
el  contracte es podran introduir les modificacions corresponents  com a conseqüència de l'augment de
nombre d'ascensors o portes de l'inicialment existent. Havent-hi estimat un màxim de modificacions del 30 
per cent de preu del contracte.

La citada empresa per a garantir el contracte ha dipositat garantia definitiva per import de 1.214,40 euros

I.2.-  Providència  d'Alcaldia  de  data  21  de  març  de  2017  d'iniciació  de  l'expedient  de  modificació  del
contracte de servei de manteniment dels ascensors i portes automàtiques dels edificis municipals, per a
incloure en el mateix les quatre portes automàtiques del mercat municipal.

I.3.- Providència de la regidora de data perquè s'incloga en la modificació del contracte el manteniment de
les portes del local del  c/Medi Ambient.

I.4.- Informe del departament d'Urbanisme, de data 20 d'abril de 2017, segons el qual també cal incloure
en la modificació del contracte l'ascensor existent en el CEIP Rosa Serrano, amb data del 23 de juny de
2017.

I.5.- Providència d'Alcaldia de data  2017 que determina que s'incloguen en la modificació del contracte de
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servei de manteniment dels ascensors i portes automàtiques dels edificis municipals, a més de les quatre
portes automàtiques del mercat municipal, les portes del local situat en el c/Medi Ambient i l'ascensor del
CEIP Rosa Serrano.

I.6.- En el contracte que no ocupa el límit de les modificacions és del 30 per cent del preu d'adjudicació i
sent aquest de 29.388,48 € IVA inclòs, l'import màxim de modificació és de 8.816,54 € IVA inclòs.

Conforme als preus unitaris previstos en el contracte, la modificació, (comptant des del 15 de juny de 2017)
per a incloure les cinc portes automàtiques aconseguiria l'import de  5.457,10 IVA inclòs i la inclusió de
l'ascensor del CEIP Rosa Serrano suposarà  un augment de 2.592,02 € euros, és a dir, un total de 8.049,12
€IVA inclòs (6.652,17€ més1.396.96 € d'IVA)l, que no superen el 30 per cent del preu inicial del contracte.

I.7.- Existència de consignació pressupostària en la partida 32300 21300 (RC nº 220170006381) i partida
92000 21300 (RC  nº 220170006372) per a atendre les despeses derivades de la modificació proposta.

I.8.-Tràmit  d'audiència concedit  al  contractista,  en data 8  de maig de 2017,  qui  ha  manifestat  la  seua
conformitat i ha presentat aval per l'import del reajustament de la garantia definitiva (RE nº 201701028 de
15-5-2017).

I.9.- Informe proposta de Secretaria de  modificació del contracte referit de data 16 de maig de 2017.
 

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre aTRLCSP), en concret els articles 99 i 105 a 108, 211, 219, 307 i Disposició addicional segona, i
102 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,  el  Reial  decret  817/2009  de  8  de  maig  i  altra  normativa
d'aplicació en la contractació de les corporacions .

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar  la  modificació  del  contracte  de  servei  de  manteniment  dels  ascensors  i  portes
automàtiques dels  edificis  municipals  i  dependents  de l'Ajuntament  de Paiporta,  subscrit  amb l'entitat
“ORONA  SOCIETAT  COOPERATIVA”,  en  data  15  de  novembre  de  2016,  a  fi  d'incloure  en  el  mateix  el
manteniment de les quatre portes automàtiques del Mercat municipal, les portes automàtiques del local
municipal situat en el c/Medi Ambient i el manteniment de l'ascensor del CEIP Rosa Serrano. I aprovar la
despesa derivada de la modificació amb càrrec a les partides 32300 21300 i 92000 21300 del Pressupost
municipal.

SEGON.- Determinar que el nou preu del contracte després de la modificació indicada, (prenent com a inici
el 15 de juny de 2017), serà de 30.940,17 més 6.497,44€ d'IVA, és a dir, 37.437,61€ IVA inclòs.

El contractista haurà de reajustar la garantia per import de 332.61€, d'acord amb el nou preu del contracte.

TERCER.-  Notificar al  contractista  l'acord present  i  emplaçar-li  per a la seua formalització en el  termini
màxim de 15 dies.

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits.
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11é.-  HISENDA  I  ADMINISTRACIÓ  GENERAL.-  01212/2017.-  APROVACIÓ  DE  LA  PRÒRROGA  DEL
CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE TALLERS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 2016/2017.
 
Vist l'expedient de pròrroga del contracte de gestió del servei públic de “Tallers del Centre de Formació de
Persones Adultes curs 2016/2017” de Paiporta (Exp. 25/2017), i quants informes i documents obren en el
mateix i sobre la base dels següents

 
I.- ANTECEDENTS

 
I.1.-  Contracte de gestió del  servei  públic de “Tallers del  Centre de Formacio de Persones Adultes curs
2016/2017” de Paiporta subscrit amb el Sr. José Ferrer Moreno, en data 27 de setembre de 2016.

 Aquest contracte estableix en la clàusula CINQUENA que “El servei de “Tallers del centre de Formació de
Persones  Adultes,  Curs  2016/2017”  es  prestarà  al  llarg  de  tot  el  curs  escolar  2016/2017,  subjecte  al
calendari escolar fixat per la Conselleria d'Educació i el del municipi de Paiporta. Es prestarà des de l'1
d'octubre de 2016 fins avui, fixada per la Conselleria d'Educació per als Centres de Formació de Persones
Adultes. Afegint que cap una  pròrroga anual del contracte, per un altre curs escolar.

I.2.- Informe de la directora del Centre de Formació de Persones Adultes de Paiporta, de data 26 d'abril de
2017, segons el qual vistos els resultats i el bon fer de l'empresa adjudicatària del servei  públic de “Tallers
del Centre de Formació de Persones Adultes curs 2016/2017”, se sol·licita la pròrroga d'aquest contracte per
al pròxim curs escolar

I.3.- Correu electrònic del Sr. José Ferrer Moreno, de data 18 de maig 2017, en el qual manifesta interès a
exercir  la pròrroga anual  del  citat  contracte i  continuar  amb la  prestació  del  servei  per  al  pròxim curs
2016/2017.

 

II.- FONAMENTS JURÍDICS
 

II.1.- Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova  el Text refós de  la llei de contractes
del sector públic (TRLCSP),  en concret els articles 23 i 278, Reial decret 817/2009 de 8 de maig pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic i Reglament general de la llei de contractes
de  les  administracions  públiques,  aprovat  per  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d'octubre  que  aprova  el
Reglament de la llei de contractes de les administracions públiques, en tant no s'opose al que es disposa en
el RD 817/09 i el TRLCSP i altres disposicions concordants i d'aplicació, en matèria de contractació de les
Entitats locals.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga anual (per un altre curs escolar) del contracte de gestió del servei públic de
“Tallers del Centre de Formació de Persones Adultes-Curs 2016/2017-” de Paiporta, subscrit amb el Sr. José
Ferrer Moreno. Aquesta pròrroga abastarà des de l'1 d'octubre de 2016 fins a la finalització del curs escolar
segons calendari fixat per la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport.
 
En aquest contracte es percep com a retribució els ingressos procedents de les quotes d'inscripció que
satisfacen les persones participants.
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SEGON.- Seguir  el  procediment  i  els  tràmits legalment  establits  i  notificar l'acord present  a la persona
interessada i als serveis municipals afectats.

12é.  BENESTAR  SOCIAL.-  00007/2017.-  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  D'ARRENDAMENT  DE  LOCAL
DESTINAT AL PROGRAMA D'ENVELLIMENT ACTIU.

Vist  l'expedient  de   contractació  l'arrendament  d'un  local  destinat  a  les  activitats  del  programa
d'envelliment actiu,  i quants informes i documents obren en el mateix i sobre la base dels  següents

 I.-ANTECEDENTS

I.1.- Decret d'Alcaldia nº 1310 de 21 de novembre de 2016, aprovant l'expedient de contractació referit i els
Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del mateix, l'adjudicació del qual es realitza
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

I.2.- A aquest procediment,  publicat  en el  BOP nº  68 de 6-4-2017 i  en el  perfil  del  Contractant,  s'han
presentat les ofertes següents:

NÚM. NÚM. REGISTRE ENTRADA PERSONA LICITADORA

UNICA 2017008577 Mª  CARMEN  CASANOVA  BALAGUER  I  MERCEDES  CASANOVA
BALAGUER

I.3.-  Efectuada  per  la  Mesa  de  Contractació  l'obertura  del  sobre  “A”  de  documentació  administrativa,
posteriorment es realitza l'obertura del sobre “B” que conté l'oferta tècnica  amb la documentació relativa a
les característiques  del local oferit, que s'ajusten als requisits exigits en el Plec de prescripcions tècniques,
finalment es realitza l'obertura del sobre “C” que conté l'oferta  econòmica, que ofereix el següent resultat:

 Local oferit situat en el c/Mestre Serrano nº 23 cantonada c/Pelayo de Paiporta de 304,41 m2.

Import mensual 980,00 € més 205,80€ d'IVA, és a dir, 1.185,80 € IVA inclòs.

I.4.- Segons el que disposa l'article 151 del TRLCSP, mitjançant Resolució d'Alcaldia nº 569 de 3 de maig de
2017, s'ha  requerit  a les úniques licitadores perquè presenten certificats de trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i documentació relacionada en la
Clàusula  9.-  “Capacitat  per  a  Contractar”  del  Plec,  i  per  haver-ho determinat  la  Mesa de Contractació
s'haurà d'aportar també certificat o nota simple del Registre de la Propietat acreditant la titularitat del local.

Així mateix se'ls ha sol·licitat que designen una representant única davant l'Ajuntament amb poders per a
exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es deriven fins a l'extinció del mateix, aportant
el  NIF corresponent  i número de compte bancari on realitzar els ingressos.

I.5.-  Les  licitadores  han  presentat  documentació  complementària  sol·licitada,  en  data  09-05-2017  (RE
2017009812)  i aportaran, una vegada atorgat davant notari,   poder especial de les copropietàries a favor 
de Mª Carmen Casanova Balaguer, quan  les facultats que corresponen a la propietat del local enfront de
l'Ajuntament, especialment per a la formalització del mateix, el pagament de rendes a una única persona i
en un únic compte corrent,  així  com la interpretació, modificació i  resolució de contracte i de quantes
incidències puguen plantejar-se durant la seua vigència.
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 I.6.- Informe proposta d'adjudicació  de la TAG de Secretaria de data 12 de maig de 2017.

II.- FONAMENTS JURÍDICS
 
II.1.- Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes
del sector públic, el Reial decret 817/2009 de 8 de maig i el Reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, en tant no s'opose al que es disposa en el
RD 817/09 i el TRLCSP i altra normativa d'aplicació en la contractació de les Corporacions locals i la proposta
de la Mesa de Contractació.

La Junta de Govern local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de licitació del procediment obert per a contractar l'arrendament d'un local
destinat a les activitats del programa d'envelliment actiu i en conseqüència:

-Adjudicar el referit contracte  d'arrendament a la Sra. Mª Carmen Casanova Balaguer i a la Sra. Mercedes
Casanova Balaguer  (que davant  l'Ajuntament  actuaran  representades  per  la  Sra.  Mª  Carmen Casanova
Balaguer) propietàries del local de 312,90 m2, segons el Registre de la   Propietat i de 309,92 m2 segons
recents  mesures,  situat  en  el  c/  Mestre  Serrano  nº  23  cantonada  c/  Pelayo  de  Paiporta,  per  l'import
mensual de 980,00 € més 205,80€ d'IVA , és a dir, 1.185,80 € IVA inclòs.

-Disposar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 33700 20200 del pressupost municipal vigent.

SEGON.-  Notificar  l'adjudicació  a  totes  les  persones  interessades  en  l'expedient  i  requerir  a  les
adjudicatàries del contracte, per a concórrer   a la seua formalització en el termini màxim de quinze dies
hàbils des de la recepció de la notificació de l'acord d'adjudicació.

TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits que legalment li siguen aplicable.

13é.-  MODERNITZACIÓ.-  00918/2017.-  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENT  DE  MONITORS
INFORMATIUS DIGITALS.

I.- FETS

I.1. Informe-Proposta de l'àrea de Comunicació sobre la necessitat de contractar un sistema de monitors
digitals publicitaris per al compliment de les finalitats municipals.

I.2.- Existència de consignació a les partides 92310 22799 (serveis) i 92310 62600 (subministrament) del
Pressupost municipal per atendre les despeses del contracte.

I.3.- S'ha sol·licitat pressupost a les empreses següents:

LAFORJA SISTEMAS, SL
APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES, SL
LINK MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, SL
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EMPRESA SUBMINISTRAMENT SERVEIS TOTAL

LAFORJA SISTEMAS, SL 10.962,60 € 5,021,50€ 15.984,10 €

APLICACIONS MULTIMÈDIA
INTERACTIVES, SL

8.271,55 € 6.085,09 € 14.356,64 €

LINK MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS, SL

11.138,05 € 4.797,65 € 15.935,70 €

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.-  Article  10 de  la  Llei  30/2007,  de  30  d'octubre,  de  contractes  del  sector  públic,  que  defineix  els
contractes de serveis.

II.2.- El procediment d'adjudicació dels contractes menors és regulat a l'article 95 de la Llei 30/2007 de 30
d'octubre de Contractes del Sector Públic, que es defineixen exclusivament per la seua quantia, i que en el
cas dels contractes de serveis, no podran excedir els 18.000 euros, d'acord amb el que assenyala l'art 122.3
de l'esmentat cos legal, sense que la seua durada puga ser superior a 1 any segons l'art. 23.3 de la mateixa
llei.

En virtut de tot això, en ús de les atribucions conferides per la disposició addicional segona de l'esmentada
Llei 30/2007 LCSP, es proposa a l'òrgan regidor delegat l'aprovació de la resolució següent:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació menor de subministrament de monitors digitals publicitaris
coordinat per l'àrea de Comunicació a l'empresa APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES, SL, així com de
tots els antecedents, informes i documents que consten en el mateix i en la seua conseqüència:

a) Aprovar la despesa del contracte per un import de 8.271,55 € IVA inclòs amb càrrec a la partida 92310

62600, corresponent al subministrament del monitors, i un import de 6.085,09 € IVA inclòs amb càrrec a la

partida  92310  22799,  corresponent  als  serveis  d'instal·lació  i  posada  en  funcionament.  (RC

subministrament: 220170006116. RC serveis: 220170007417).

b) Adjudicar el contracte menor de subministrament a l'empresa APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES,
SL per un import total d'11.864,99 euros i 2.491,65 euros d'IVA, amb un termini de duració d'un any. La
facturació serà separada per les despeses del subministrament i dels serveis, i presentada per la plataforma
FACE del Ministeri de manera electrònica. Una factura serà de hardware/subministrament i l'altra factura de
serveis.

c)La prestació del servei consistirà en un sistema de monitors digitals publicitaris centralitzat en l'àrea de
Comunicació i enllaçat a la web municipal i xarxes socials que utilitza l'Ajuntament. Les árees que tindran un
monitor digital seran:

•Poliesportiu.

•Centre Cultural.

•Agència de Col·locació.

•Museu de la Rajoleria.

•Unitat Integral d'Atenció al Ciutadà – Oficina UNICA.

•Auditori municipal.
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•Mercat municipal.

SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establerts per la norma vigent.

14é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES D'ALCALDIA I DE LES REGIDORES I REGIDORS DELEGATS.

14.1.- COMERÇ I MERCAT.- 638/2017/ACU.- APROVACIÓ DE DESPESA DE LLOGUER DE CASETES PER A LA
FIRA COMERCIAL I CONTRACTACIÓ AMB L'EMPRESA SUBMINISTRADORA.

I.- ANTECEDENTS

I.1.- L'Ajuntament de Paiporta està adherit en la Xarxa Afic des d'octubre de 2007. Aquesta xarxa té entre
els seus objectius, la realització d'activitats que promocionen o incentiven el sector comercial dels municipis
adherits a aquesta xarxa així com executar actuacions de caràcter promocional que dinamitzen el comerç de
les ciutats.

En el marc d'acostar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris, i coordinar les relacions entre els
comerciants i les administracions locals, es proposa la realització de la VII Fira Comercial l'objectiu principal
de la qual és incentivar el consum, donar a conèixer tota l'oferta comercial del nostre municipi, fidelitzar a la
clientela habitual i atraure nous compradors i compradores.

I.2.- El passat dia 4 d'abril es va debatre en el Consell Local de Comerç la realització d'aquest esdeveniment,
arribant a un consens amb els representants del sector comercial quant a dates, nº de dies de realització,
format dels estands, etc.

I.3.- Mitjançant acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 2017, s'aproven les bases de participació de
la  Fira  Comercial  2017  en  la  qual  s'estableix  que  l'Ajuntament  es  farà  càrrec  de  l'organització  de
l'esdeveniment, comptant amb una previsió de 25 casetes (per a atendre aquesta despesa es realitza un RC
definitiu  amb nº 220170006344 per un import de 5900 €). El cost de la caseta és de 195 € més IVA.

I.4.- Les previsions de participació en aquest esdeveniment s'han vist superades a causa de l'alta demanda
de sol·licituds que en l'últim moment s'han presentat, per açò s'ha realitzat una nova retenció de crèdit per
a atendre aquesta demanda (RC definitiu:  220170008383 per un import de 1888 €) ja que s'han rebut
sol·licituds de participació per a 33 casetes.

I.5.- De la mateixa manera cal assenyalar que per a la contractació de l'empresa subministradora de les
casetes s'ha comptat amb Firex SL, que va presentar pressupost per a l'organització del Mercat de Nadal de
2016 i que ha mantingut el mateix preu ( 195€ més IVA). 

I.6.- El Mercat de Nadal de 2016 finalment no es va realitzar a causa de les fortes pluges que es van produir
eixe cap de setmana, adquirint-se el compromís amb aquesta empresa que realitzarien “La Fira Comercial”
per al mes de juny. Cal assenyalar que aquesta empresa compta amb reconegut prestigi i que ja ha treballat
amb  aquest  ajuntament  muntant  tres  edicions  de  la  Fira  Comercial,  i  té  una  valoració  per  part  dels
comerciants molt bona.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- En l'art. 25,2 apartat e) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en el text
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consolidat  assenyala  que  el  municipi,  per  a  la  gestió  dels  seus  interessos  i  en  l'àmbit  de  les  seues
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats
i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article en concret “Fires, proveïments,
mercats, llotges i comerç ambulant”.

En virtut de quant antecedeix, en ús de les atribucions conferides per decret de delegació 690/2015 de 3 de
juliol.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per l'article 83 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, acorda:

PRIMER.-  Aprovar  la  contractació  de  subministrament  de  casetes  per  a  la  Fira  Comercial  a
l'empresa Firex Stands SL amb CIF nº: B-96970645 per un import de 7.786'35 € (IVA inclòs).

SEGON.-Aprovar la despesa de lloguer de les casetes per un import total de  7.786'35 € amb IVA inclòs.

La Sra. Alcaldessa felicita al regidor de l´àrea d'Ocupació i Comerç i a totes les persones que han col·laborat,
per l'èxit que ha tingut la Fira Comercial i la Fira Medieval.

El Sr. Vicent Ciscar expressa que el bon resultat de la Fira ha sigut fruit de la suma de la col·laboració de
diverses Regidories i  departaments de l'Ajuntament, anomenant, per exemple, l'atenció de la caseta de
l'Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dóna per finalitzada la sessió, alçant-
se la mateixa a les dotze hores i cinquanta minuts del 5 de juny de 2017.

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que l’esborrany present de l'acta ha sigut redactat pel secretari que subscriu,
en compliment de l'establit en l'article 109 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i se sotmetrà a aprovació en la pròxima sessió que se celebre.

EL SECRETARI

Sign.: Francisco Javier Llobell Tuset

DILIGÈNCIA.-  Per  a  fer  constar  que,  conforme al  que disposa l'article  91 del  Reglament  d'organització,
funcionament i  règim jurídic  de les  entitats locals,  l’acta present ha sigut aprovada, en els termes que
figuren en l'acord d'aprovació, en la sessió celebrada el dia ______________
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI
  
 

Sign.: Isabel Martín Gómez Sign.: Francisco Javier Llobell Tuset
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