
ACTA NÚM 10
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 15 de maig de 2017.

A Paiporta, sent les dotze hores del dia 15 de maig 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

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.- SECRETÀRIA.- Aprovar l'Acta de la Junta de Govern Local nº 9 de data 2 de maig de 2017.
 
2n.-  SECRETÀRIA.-  519/2017/ACU.-  Adonar de la  correspondencia  haguda en cada àrea des  de l'última
sessió celebrada de la Junta de Govern Local.
 
3r.- SECRETÀRIA.- Adonar dels decrets dictats per la 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.- 512/2017/ACU.- Acceptació declaración responsable
efectuada  per  la  Sra.  Mª  Dolores  Pitarch  Navarro,  en  nom  i  representació  de  la  mercantil  ÀREA  DE
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VENTILACIÓ  SL,  dedicada  a  l'activitat  de  comerç  a  l'engròs  d'articles  de  ventilació,  aire  condicionat  i
calefacció en el local situat en c/ Maximiliano Thous 5, amb referència cadastral 2582106YJ2628S0001DH
 
5é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT I  SOSTENIBILITAT.-  01310/2017.-  Aprovació plecs  i  invitació  empreses
Redacció projecte quarta planta de la casa consistorial.
 
6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01329/2017.- Contracte menor reparació enfonsament.
En C/ Alfafar nº 23, cantó c/ Palleter.
 
7é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT.-  524/2017/ACU.- Rectificació acord Junta de Govern
Local de data 20 de març de 2017 expte. Contractació menor del servei d'adreça d'obres i coordinació obres
“Renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Maestro Palau entre els carrers Mariana Pineda i Sant
Pascual.
 
8é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01158/2017.- Devolució d'aval carrer Luis Dubón, 9.
 
9é.- BENESTAR SOCIAL – 00634/2017.- Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i
CARITAS  PARROQUIAL  SANT  JORDI  MÀRTIR  (projectes  per  a  l'assistència  a  les  famílies  en  situació  de
vulnerabilitat.)
 
10é.- BENESTAR SOCIAL – 00643/2017.- Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i
CARITAS  PARROQUIAL  SANT  RAMÓN  (projectes  per  a  l'assistència  a  les  famílies  en  situació  de
vulnerabilitat.)
 
11é.- BENESTAR SOCIAL – 00642/2017.- Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i
CARITAS  PARROQUIAL  LA  INMACULADA  (projectes  per  a  l'assistència  a  les  famílies  en  situació  de
vulnerabilitat.)
 
12é.- CULTURA.- 01252/2017.- Proposta d'exempció del  preu públic  per cessió de l'Auditori  municipal a
ACOES VALÈNCIA.
 
13é.-  CULTURA.-  00113/2017.-  Concessió  d'una  subvenció  a  la  Junta  Local  Fallera  per  a  recolzar
econòmicament el seu funcionament i activitats generals durant l'exercici 2017.
 
14é.- CULTURA.- 00162/2017.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei de la cafeteria situada en
l'Auditori municipal.
 
15é.- Informació i propostes de 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. 9/2017 DE 2 DE
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MAIG DE 2017.
 
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació a l´acta nº
9/2017 de 2 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.- SECRETÀRIA.- 519/2017/ACU.- ADONAR DE LA CORRESPONDENCIA 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 25 d'abril i 8
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.

Documents d’entrada 75

Documents d’eixida 50

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.

Documents d’entrada 690

Documents d’eixida 385

BENESTAR SOCIAL.

Documents d’entrada 88

Documents d’eixida 34

OCUPACIÓ I COMERÇ.

Documents d’entrada 99

Documents d’eixida 25
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CULTURA.

Documents d’entrada 10

Documents d’eixida 16

EDUCACIÓ.

Documents d’entrada 18

Documents d’eixida 3

ALCALDIA.

Documents d’entrada 11

Documents d’eixida 7

La Junta de Govern Local queda assabentada

3r.- SECRETARIA.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER LA 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

514/2017 25/04/17 AGÈNCIA D
EPROMOCIÓ DEL

VALENCIÀ

APROVACIÓ DESPESA PREMI ÚS DEL VALENCIÀ EN LES FALLES
2017

515/2017 26/04/17 INTERIOR ORDRE EXECUCIÓ REPARACIÓ FAÇANA CRTA. PICANYA, 2

516/2017 26/04/17 GESTIÓ TRIBUTARIA AUTORITZAR  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  AMB  CONTENIDOR  D
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

´OBRES CABALLERO Y RICO, SL, EL DIA 18 AL 28/04/2017.

517/2017 26/04/17 GESTIÓ TRIBUTARIA ECOEMBALAJES ESPAÑA SA. LIQUIDACIÓ GENER 2016 I PERÍODE
NOVEMBRE 2016 - FEBRER 2017.

518/2017 26/04/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEVOLUCIÓ INGRÉS CAIXA
RURAL DE TORRENT CCV.

519/2017 26/04/17 PATRIMONI RECONEIXEMENT  OBLIGACIÓ  APORTACIÓ  ESTATUTÀRIA
CONSORCI DE BOMBERS DE VALÈNCIA - 2N BIMESTRE 2017

520/2017 26/04/17 GESTIÓ TRIBUTARIA PRÓRROGA  CONTRACTE  ASSEGURANÇA  D´ACCIDENTS   DEL
PERSONAL D´ESTE AJUNTAMENT.

521/2017 26/04/17 INTERIOR IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA. ANUL.LACIÓ DE REBUTS
JUAN ANTONIO SALVADOR RIBERA.

522/2017 26/04/17 GESTIÓ TRIBUTARIA AUTORITZAR COL.LABORACIÓ MUNICIPAL,  80 CADIRES,  SOPAR
GERMANOR, ASSOCIACIÓCULTURAL FESTA SANT FRANCESC, DIA
23/06/2017.

523/2017 26/04/17 INTERIOR TAXA  LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES  BONIFICACIÓ  ART.  6
ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA.  VICTORIA  SANCHEZ
MARTÍN

524/2017 26/04/17 INTERIOR SOL.LICITUT  AUTORITZACIÓ  PER  A  REALITZAR  BUSTIAMENT,
AVANZA URBANA SIGLO XXI, ABRIL/2017

525/2017 26/04/17 CONTRACTACIÓ AUTORITZAR SOL.LICITUT COL.LABORACIÓ MUNICIPAL, CAMIÓ
TRASLLAT  INSTRUMENTS  MUSICALS,  BANDA  PRIMITIVA  DE
PAIPORTA, DIES 28/04 Y 02/05/2017.

526/2017 26/04/17 ESPAI APROVACIÓ  DEL  EXPEDIENT  DE  CONTRACTE  DE  GESTIÓ
INDIRECTA MITJANÇANT CONCESIÓ DEL SERVEI  PÚBLIC DE LA
PISCINA MUNICIPAL D´ESTIU.

527/2017 26/04/17 PERSONAL NÓMINA D´ABRIL 2017

528/2017 26/04/17 INTERIOR PRÒRROGA DEL PERMÍS PER ATENCIÓ DE FILL MENOR AFECTAT
PER  MALALTIA  GREU  SOL?LICITAT  PER  FUNCIONÀRIA  DE
CARRERA 

529/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORITZAR  FOCS  ARTIFICIALS  CATEGERIA  F2,  EN  C/  JOSÉ
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

CAPUZ, Nº 8, SR. RAFAEL ROSELLÓ AGUILAR, DIA 16/04/2017

530/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORIZTAR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CONTENIDOR OBRES EN
C/ CONSTITUCIÓN, Nº 4, SRA. PAULA MARTÍNEZ BALLESTEROS.

531/2017 27/04/17 INTERIOR FOCS  ARTIFICIALS  CATEGORIA  F3,  FRONT  ESGLÉSIA  SANT
RAMÓN, FA DEL MEDITERRÁNEO, SLU, DÍA 19/05/2017

532/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORITZAR L´OCUPACIÓ VIA PÚBLICA ACTIVITATS INFANTILS A
LA  PLAÇA  MAJOR  PARRÒQUIA  SANT  JORDI  MÁRTIR,  DIA
20/05/2017.

533/2017 27/04/17 INTERIOR OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA,  COMBREGAR  DELS  IMPEDITS,  DIA
24/04/2017.

534/2017 27/04/17 INTERIOR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, 75 ANIVERSARI IMATGE INMACULADA

CONCEPCIÓN, DIVERSES VIES MUNICIPI, DIA  26/05/2017.

535/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORITZAR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MUDANÇA, C/ COLÓN, Nº
52, SRA. RAQUEL DEL OLMO REINOSO, DIA 20/04/2017.

536/2017 27/04/17 MODERNITZACIÓ CONTRACTE  DE  SERVEIS  PER  A  UN  SISTEMA  DE  GESTOR  DE
CUES PER A L´OFICINA UNICA

537/2017 27/04/17 INTERIOR ACTIVITATS  VIA  PÚBLICA  FALLA  VERGE  DESEMPARATS  DIA 
29/04/2017.

538/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORITZAR  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  MUDANÇA  EN  C/

VALÈNCIA, Nº  5,  MARÍA  SOL  VILLENA  RÓDENAS,  DIA
24/04/2017.

539/2017 27/04/17 INTERIOR AUTORITZAR FOCS ARTIFICIALS CATEGORIA F3, ESGLÉSIA SANT
JORDI, FA DEL MEDITERRÁNEO, SLU, DÍA 23/04/2017.

540/2017 27/04/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ  CERTIFICACIÓ  NUM.  1  I  FACTURA  2017/762  I
CERTIFICACIÓ  NUM  .  2  I  FACTURA  2017/763  DE  L´OBRA
REMOEDLACIÓ LOCAL C/MEDI AMBIENT

541/2017 27/04/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2017/10

542/2017 27/04/17 INTERVENCIÓ MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DE  TRANSFERÈNCIA  DE
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

GENERAL CRÈDITS.MOD 2017/14

543/2017 27/04/17 PERSONAL NOMENAMENT  FUNCIONARI  INTERÍ  PER  PROGRAMA  DE
CARÀCTER TEMPORAL ÀREA DE SERVEIS COMPLEMENTARIS D
´EDUCACIÓ.

544/2017 27/04/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES RENOVACIÓ DE
LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER MESTRE PALAU ENTRE
ELS CARRERS MARIANA PINEDA I SANT PASQUAL 

545/2017 27/04/17 ESPAI APROVACIÓ DE MANAMENTS DE PAGAMENT

546/2017 27/04/17 ESPAI RECONEIXEMENT D´OBLIGACIONS Nº 5/2017

547/2017 27/04/17 PERSONAL APROVACIÓ DESPESA NÒMINA MES D´ABRIL DE 2017

548/2017 27/04/17 ESPAI SUBSTITUCIÓ DE GARANTÍA DIPOSITADA EN METÀL-IC PER UN
AVAL  EN  L´EXPEDIENT  DE  CONTRACCTACIÓ  C2/2016  PER  AL
SUMINITRE DE UN CAMIÓ CUBA Y UN FURGÓ VOLQUETE AMB
GRUA

549/2017 27/04/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

ORDRE EXECUCIÓ A HEREUS DE JOSE MARIA ANTONIO DALMAU
TARAZONA NETEJA PARCEL·LA CAMI VINYES DEL MARQUES 

550/2017 28/04/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DESISTIMENT  DECLARACIÓ  RESPONSABLE  OBRES  MENORES
54/17

 

551/2017 28/04/17 ESPAI RESOLUCIÓ  DE  CONVOCATÓRIA  ORDINÀRIA  DEL  CONSELL  D
´ADMINISTRACIÓ  DE  L´ENTITAT  PÚBLICA  EMPRESARIAL
"EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA", 11 DE MAIG DE 2017.

552/2017 28/04/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

COMUNICACIÓ INNOCUA D´ACTIVITAT DE VENDA AL DETALL DE
FUITES SEQUES, CONFITAT I BEGUDES EN EL CARRER SANT JOAN
DE RIBERA, 16B, EXPTE.55/15

553/2017 28/04/17 JUNTA DE GOVERN
LOCAL

JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 2 DE MAIG DE 2017.

554/2017 02/05/17 CULTURA CONTRACTACIÓ  MENOR  DE  DOS  PASSES  DE  L´OBRA
"DIFERÈNCIES  CLOWTRASTÒFIQUES"  DIA  3  DE  MAIG,  PER  A
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

L'AUDITORI MUNICIPAL DE PAIPORTA

555/2017 02/05/17 AUDITORI MUNICIPAL CONTRACTACIÓ  MENOR  DE  DOS  PASSES  DE  L´OBRA  "LES
CARTES  DEL  QUIXOT"DIA  4  DE  MAIG  PER  A  L´AUDITORI
MUNICIPAL DE PAIPORTA.

556/2017 02/05/17 INTERIOR AUTORITZAR  L'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  I  COL·LABORACIÓ
MUNICIPAL  PENYA  VETERANS  PAIPORTA  PAELLES  C/  JOSÉ
SEGRELLES EL DIA 03/06/2017.

557/2017 02/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I FACTURA NÚM. 2017/757
DE L´OBRA REHABILITACIÓ VIVENDA SOCIAL C/ JOSE ITURBI, 10-
8

558/2017 02/05/17 INTERIOR AUTORITZAR  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  I  COL·LABORACIÓ
MUNICIPAL  JARDÍ  XALET  DE  CATALÀ  I  PLAÇA  DE  L'ESGLÉSIA,

ESGLÉSIA SANT JORDI MÀRTIR - LA INMACULADA, DIES  06, 07,
13 I 14/05/2017.

559/2017 02/05/17 INTERIOR AUTORITZAR  L'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  MUDANÇA  C/
CONVENT,  Nº  14,  SR.  DANIEL  GARCÍA  GALLEGOS,  DIA
06/05/2017.

560/2017 03/05/17 BENESTAR SOCIAL AJUDES  D´EMERGÈNCIA  SOCIAL  ACCIONS  EXTRAORDINÀRIES-
PROGRAMES D'INTERVENCIÓ.

561/2017 03/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

RECURS DE REPOSICIÓ A LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE
LA CONFEDERACIÓ HIDROGÀFICA DEL XÚQUER DE 14 DE MARÇ
DE 2017, REFERENT A L´EXPEDIENT 2015DV0040/MJBE

562/2017 03/05/17 BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ  RENOVACIÓ  TARGETA  D´ESTACIONAMENT  PER  A
PERSONES AMB MOVILITAT REDUÏDA, MODALITAT ORDINARIA.

563/2017 03/05/17 CADASTRE SO9L.LICITUT D´APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 25% A LA
CUOTA ÍNTEGRA DEL IBI PER VIVENDA VPO DEL IMMOBLE DE
REFERÈNCIA CADASTRAL 2680502YJ2628S0010RX.

564/2017 03/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROVACIÓ  CERTIFICACIÓ  NÚM.2  I  FACTURA  2017/767  DE  L
´OBRA CONSTRUCCIÓ 130 NÍNXOLS EN EL CEMENTIRI VELL

565/2017 03/05/17 INTERIOR AUTORITZAR  FOCS  ARTIFICIALS  AMB  MOTIU  DIVERSES

COMUNIONS SOL·LICITAT PER WENCESLAO GIMENO MICÓ.
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

566/2017 03/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROVACIÓ  CERTIFICACIÓ  NÚM.1  I  FACTURA  2017/580  DE  L
´OBRA HABILITACIÓ DE LOCAL PER A VESTUARIS ESPAI 

567/2017 03/05/17 INTERVENCIÓN
GENERAL

APROVACIÓ  CERTIFICACIÓ  NÚM.2  I  FACTURA  2017/744  DE  L
´OBRA HABILITACIÓ DE LOCAL PER A VESTUARIS ESPAI 

568/2017 03/05/17 INTERIOR DELEGACIÓ AMB EL REGIDOR SR ANTONI TORREÑO MATEU PER
A CELEBRAR BODA CIVIL EL DIUMENGE 14 DE MAIG A LES 12
HORES AL SALÓ DE PLENS DE L´AJUNTAMENT

569/2017 03/05/17 CONTRACTACIÓ REQUERIMENT  DE  DOCUMENTACIÓ  COMPLEMENTÀRIA  A
L'ÚNIC  LICITADOR  EN  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ
D'ARRENDAMENT  DE  LOCAL  DESTINAT  AL  PROGRAMA
D'ENVELLIMENT ACTIU ASSUMPTE INTERESSAT ADREÇA

570/2017 03/05/17 BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ  TARGETA  D´ESTACIONAMENT  PER  A  PERSONES
AMB MOVILITAT REDUÏDA, MODALITAT ORDINARIA.

571/2017 04/05/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.3 I  ÚLTIMA I  FACTURA NÚM.
2017/845 DE L´OBRA REMODELACIÓ LOCAL C/ MEDI AMBIENT

572/2017 04/05/17 CULTURA CONCESSIÓ  D´UNA  SUBVENCIÓ  A  LA  FALLA  VERGE
DESEMPARATS-DR.  FLEMING  PER  A  RECOLZAR
ECONÒMICAMENT  EL  SEU  FUNCIONAMENT  I  ACTIVITATS
GENERALS DURANT L´EXERCICI 2017

573/2017 05/05/17 AUDITORI MUNICIPAL CONTRACTACIÓ  MENOR  DE  L´ESPECTACLE  "CANTANDO
MALVAS" PER A LA PROGRAMACIÓ DE L'AUDITORI MUNICIPAL

574/2017 05/05/17 CONTRACTACIÓ CONVOCATÒRIA DE MESA DE CONTRACTACIÓ PER L´OBERTURA
DE  PLIQUES  EN  RELACIÓ  AL  CONTRACTE  DE  LA  GESTIÓ
INDIRECTA MITJANÇANT LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
LA PISCINA D´ESTIU

575/2017 05/05/17 MUSEU DE LA
RAJOLERIA

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES I INICIATIVES
EN MATÈRIA DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA.

576/2017 05/05/17 CULTURA CONCESSIÓ  D´UNA  SUBVENCIÓ  A  LA  FALLA  JAUME  I  PER  A
RECOLZAR  ECONÒMICAMENT  EL  SEU  FUNCIONAMENT  I
ACTIVITATS GENERALS DURANT L'EXERCICI 2017

577/2017 08/05/17 INTERVENCIÓ APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL DEL PRÉSTEC DEL BANC
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

GENERAL SABADELL

578/2017 08/05/17 INERVENCIÓ GENERALAPROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2017/11

579/2017 08/05/17 
18:59

AGÈNCIA DE
PROMOCIÓ DEL

VALENCIÀ

APROVACIÓ CONVOCATÒRIA CONCURS BOOKTRÀILERS

580/2017 08/05/17 PERSONAL NOMENAMENT  INTERINA  SRA.  MARÍA  TERESA  MARTÍNEZ
PRIETO  PROGRAMA  ACTIVITATS  PER  A  FOMENTAR  I

DINAMITZAR NOU MERCAT MUNICIPAL  2017/2020.

581/2017 09/05/17 ABINET D´EDUCACIÓ RECLAMACIÓ  A  ORONA,  S.COOP.  LTDA  DESPESES
MANTENIMENT ASCENSOR CEIP ROSA SERRANO.

582/2017 09/05/17 CADASTRE BONIFICACIÓ EN L´IBI PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES PER A L
´APROFITAMENT TÈRMIC O ELÈCTRIC DE L'ENERGIA PROVINENT
DEL  SOL,  DE  L'IMMOBLE  DE  REFERÈNCIA
1775920YJ2617N0001XP.

583/2017 09/05/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
COLON,2-1, EXPTE.32/17

584/2017 09/05/17 AGÈNCIA DE
PROMOCIÓ DEL

VALENCIÀ

APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ
ESCOLA VALENCIANA I L´AJUNTAMENT DE PAIPORTA

585/2017 10/05/17 BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ APORTACIÓ ANUAL 2017 COM A SOCI  DEL FONS
VALENCIÀ DE SOLIDARITAT

La Junta de Govern Local en queda assabentada.

4t.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  512/2017/ACU.-  ACCEPTACIÓ  DECLARACIÓN
RESPONSABLE EFECTUADA PER LA SRA. Mª DOLORES PITARCH NAVARRO, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE
LA MERCANTIL ÀREA DE VENTILACIÓ SL, DEDICADA A L'ACTIVITAT DE COMERÇ A L'ENGRÒS D'ARTICLES DE
VENTILACIÓ, AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ EN EL LOCAL SITUAT EN C/ MAXIMILIANO THOUS 5, AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 2582106YJ2628S0001DH 

I.-FETS.-
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I.1.- Dª Mª Dolores Pitarch Navarro, en nom i representació de la mercantil ÁREA DE VENTILACIÓN, S.L., en
data 5 d'abril de 2016 presenta declaració responsable per a obertura de comerç a l'engròs d'articles de
ventilació, aire condicionat i calefacció en local situat en el carrer Maximiliano Thous, nº 5, completant la
documentació en data 3 de novembre de 2016.

I.2.-En  el  termini  d'informació  pública  i  audiència  als  interessats  no  s'han  produït  al·legacions  ni
suggeriments.

I.3.-La sol·licitud reuneix els requisits exigits legalment i està acompanyada de la documentació preceptiva.
 
I.4.- Els informes emesos a aquest efecte són favorables.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.-.-L'art. 69 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d'Activitats  a  la  Comunitat  Valenciana,  regula  els  efectes  de  la  declaració  responsable  ambiental,
determinant  que la  presentació  d'aquesta juntament  amb tota la  documentació necessària permetrà a
l'interessat  l'obertura  i  inici  de  l'activitat  transcorregut  el  termini  màxim  d'un  mes  des  d'aquesta
presentació. Durant aquest termini l'ajuntament podrà verificar la documentació presentada i,  si  escau,
requerir la seua esmena, així com efectuar visita de comprovació a la instal·lació. Si amb anterioritat al
venciment d'aquest termini s'efectuara comprovació pels serveis tècnics municipals estenent-se acta de
conformitat, la declaració responsable assortirà efectes des d'aquesta data. Si dels resultats de la visita es
detectaren deficiències que no tinguen caràcter substancial, s'atorgarà a l'interessat termini per a esmenar
els defectes advertits. Transcorregut el termini atorgat, efectuarà nova visita de comprovació amb la finalitat
de verificar el compliment dels requeriments d'esmena indicats. Transcorregut el termini d'un mes des de la
presentació de la declaració responsable ambiental sense efectuar-se visita de comprovació o, realitzada
aquesta, sense oposició o objecció per part de l'ajuntament, l'interessat podrà procedir a l'obertura i inici de
l'activitat.
 
II.2.-De conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques,  la falta de presentació davant l'administració,  així  com la inexactitud,
falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o
incorpore a una declaració responsable ambiental, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici
de l'activitat des del moment que es constaten tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
o administratives al fet que pertocara.

Considerant  el que es disposa en els fonaments jurídics  abantdits i en la Llei 7/85, de 2 d'abril, R.O.F. i R.J.
de les Entitats Locals, Resolució de l'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:
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PRIMER.-Acceptar  la  declaració  responsable  efectuada  per  Dª  Mª  Dolores  Pitarch  Navarro,  en  nom  i
representació de la mercantil  ÁREA DE VENTILACIÓN,  S.L.  i  en la seua conseqüència determinar que la
mateixa assorteix els efectes previstos en l'art. 69 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció,  Qualitat  i  Control  Ambiental  d'Activitats  a  la  Comunitat  Valenciana,  significant-li  que  de
conformitat  amb  ell,  la  inexactitud,  falsedat  o  omissió,  de  caràcter  essencial,  en  qualsevol  dada,
manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable ambiental efectuada,
determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment en què es constaten
tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per import d'1.750,00.-€.

TERCER.- Notificar a quants interessats hi haja en l'expedient.

5é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  01310/2017.-  APROVACIÓ  PLECS  I  INVITACIÓ

EMPRESES REDACCIÓ PROJECTE QUARTA PLANTA DE LA CASA CONSISTORIAL. 

I.1.- Plec de Prescripcions Tècniques de data 26 d´abril de 2017 redactat per l'arquitecte tècnic municipal, D.
Alfonso Tarazona Juan.

I.2.- Plec de Prescripcions Administratives de data 10 de maig de 2017 redactat per la TAG, Dª. Rosa Paños
Figueroa.

I.3.- Existència de partida pressupostària en la partida 15100.22706 (RC nº 220170007381).

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 altre d'aplicació del R.O.F. i R.J. 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 Prescripcionss Tècniques redactat per l´arquitecte tècnic municipal, D. Alfonso
Tarazona Juan i el Plec de Prescripcions Administratives redactat per la TAG, Dª. Rosa Paños Figueroa.
 
SEGON.- Convidar a les següents empreses al fet que presenten oferta econòmica en el termini de 10 dies
naturals des  de la  recepció del  present acord en sobre tancat  i  per  registre d'entrada:  Dª. Eulalia Diaz
Fontestad, HADIT ARQUITECTES SLP, D. Pau Gines Sanchez, D. Francisco Cantos Segura y AECO ESTUDIO
PARTNERS SA

TERCER.- Notificar a tots els interessats en l'expedient.
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6é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  01329/2017.-  CONTRACTE  MENOR  REPARACIÓ
ENFONSAMENT. EN C/ ALFAFAR Nº 23, CANTÓ C/ PALLETER.

I.-FETS
 
I.1.-Sol·licitud de pressupost a les empreses FORMES CONSTRUCTIVES SA i a ACTESER SL donat el caràcter
d'urgència pel perill que suposa l´enfonsament existent en el carrer Alfafar, nº 25 enfront del nº 25 cantó
carrer Palleter

I.2.-Es presenten els següents pressupostos:

• FORMES CONSTRUCTIVES SA per import de 12.215,01-€ més 2.627,52.-€ en concepte d'IVA, total
14.780,16.-€ 

•  ACTESER SL per import de 19.466,00.-€ més 4.087,86.-€ en concepte d'IVA, total 23.553,86.-€
 
I.3.- Informe tècnic favorable  de data 9 de maig de 2017,  a l'adjudicació a l'oferta més avantatjosa que és la
presentada per la mercantil  FORMES CONSTRUCTIVES, S.A. FORCONSA, en el qual s'estableix el caràcter
urgent per a procedir a la contractació atès que l'asfalt ha cedit i està enfonsat respecte a la rasant de la
resta del vial.

I.4.-  Retenció  de  crèdit  per  import  de  14.780,16.-€  amb  càrrec  a  la  partida  15320.21000  (RC  nº
220170007420)

II.- FONAMENTS DE DRET

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 es disposa en 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
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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 de l'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  contracte  menor  de  les  obres  d'execució  per  a  la  reparació  de  l
´enfonsament del carrer Alfafar enfront del nº 25, i adjudicar, a la mercantil FORMES CONSTRUCTIVES, S.A.
FORCONSA, el contracte per a l'obres de reparació de l´enfonsament existent en el carrer Alfafar mitjançant
picat d'asfalt, excavació de zona afectada i després de comprovar l'estat de la sub-base procedir al farciment
amb llasts compactats i asfalt de terminació, per import de 12.215,01.-€ més 2.565,15.-€ en concepte d'IVA
(14.780,16) d'acord amb l'oferta presentada i l'informe tècnic emès a aquest efecte.

 Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 15320.21000
 
Significar  al  contractista  que serà responsable  durant  tota la  vigència  del  contracte  de tots  els  danys i
perjudicis tant directes com a indirectes que puga ocasionar, tant a tercers com a béns municipals com a
conseqüència del contracte havent de reparar els danys causats, d'acord, amb el que es disposa en l'art. 97
del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, per al que haurà de tenir subscrit
un segur de Responsabilitat Civil, que haurà d'aportar prèviament a l'inici de l'obra.

SEGON.-Notificar el present acord a quants interessats hi haja en l'expedient i   seguir en l'expedient el
procediment i tràmits establits en la normativa vigent.

7é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT I  SOSTENIBILITAT.-  524/2017/ACU.-  RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE DATA 20 DE MARÇ DE 2017 EXPTE. CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI D'ADREÇA
D'OBRES I COORDINACIÓ OBRES “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER MAESTRO
PALAU ENTRE ELS CARRERS MARIANA PINEDA I SANT PASCUAL.

Examinat  expedient  relatiu  a  l'acord de la  Junta de  Govern Local  de 20 de març  de  2017 de l´Àrea  d
´Urbanisme, Medi Ambient  i Sostenibilitat,  així  com  quants  antecedents,  informes  i  documents  es
relacionen amb el mateix, sobre la base dels següents:

I.- FETS
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I.1.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2017 s'adjudica la direcció d'obres i
coordinació  de  seguretat  i  salut  i  nomenament  dels  tècnics  de  l'obra  de  “Renovació  de  la  xarxa  de
sanejament de clavegueram del carrer Maestro Palau entre els carrers Mariana Pineda i Sant Pascual de
Paiporta”  a  D.  Javier  Ortega  Sánchez  com  a  director  d'obres  i  a  Dª.  Raquel  Pareja  Martínez  com  a
coordinadora de seguretat i salut.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.  1.-  L'art.  109.2  de  la  Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques  determina que Les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes.

En ús de les atribucions que ostente sobre Delegació Genèrica del Sr. Alcalde, en l'Àrea d'Urbanisme i Medi
ambient, en virtut del Decrete nº 687/15, de 3 de juliol i en concordança amb el que es disposa en l'art. 21
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 41 i altre d'aplicació del R.O.F. i R.J.
de  les EELL  i  quantes  disposicions  vigents  són  concordants,  dicte  la  present,  i  segons  l'establit  en  la
Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i altres disposicions
vigents en matèria i d'aplicació en matèria de contractació de les Entitats Locals.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Corregir l'error material del punt segon de la part resolutiva de l'acord de Junta de Govern de data
20 de  març  de  2017  i  on  diu  “Adjudicar  aquest  contracte  menor  de direcció  d'obres  i  coordinació  de
seguretat  i  salut  de les  citades obres  a  D.  Javier  Ortega Sánchez,  Enginyer  de Camins,  Canales  i  Ports,
col·legiat nº 20.789 amb DNI nº 73.569.388R i com a coordinador de seguretat i salut a Dª. Raquel Pareja
Martínez,  enginyera de Camins, Canales i  Ports, col·legiada nº 18.986, amb DNI nº 44.379.480Z per un
import de 12.852,00.-€ i 2.699,00.-euros d'IVA”, ha de dir:

Adjudicar aquest contracte menor de direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut de les citades obres
a la  mercantil OMNIUM IBERICO SA CIF  A28051993 i  nomenar a  D. Javier  Ortega Sánchez,  Enginyer  de
Camins, Canales i Ports, col·legiat nº 20.789 amb DNI nº 73.569.388R i com a coordinadora de seguretat i
salut a Dª. Raquel Pareja Martínez, enginyera de Camins, Canales i Ports, col·legiada nº 18.986 amb DNI nº
44.379.480Z per un import de 12.852,00.-€ i 2.699,00.- euros d'IVA.

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

8é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  01158/2017.-  DEVOLUCIÓ  D'AVAL  CARRER  LUIS
DUBÓN, 9. 

En relació a la sol·licitud de devolució d'aval  per import de 90,15 euros,  formulada per D. José Roldán

Página 15



Català., i quants informes i documents obren en el mateix, i sobre la base dels següents

I.- FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 90,15 euros, formulada per D. José Roldán
Català, presentada en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament el dia 28 d'abril  de 2017, amb nombre
201700009161.

I.2.- El citat aval per import de 90,15 €, va ser dipositat com a garantia per a realitzar les obres de rebaixe de
vorada per a accés gual en el carrer Luis Dubon, nº 9 baix dreta.

I.3.- Informe favorable de l'arquitecte tècnic municipal, D. Alfonso Tarazona Juan de data 5 de maig de 2017.

II.- FONAMENTS JURIDICOS

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,  disposa  en  la  seua  Disposició  Transitòria  primera  que:  Els  contractes
administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran, quant als seus
efectes,  compliment  i  extinció,  inclosa  la  seua  durada  i  règim  de  pròrrogues,  per  la  normativa
anterior. Disposició  Addicional  2ª.2  d'aquest  text  legal  quant  a  l'òrgan  competent  per  a  aprovar  la
modificació contractual.

II.2.- L'art. 235,3 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de  la Llei de Contractes
del  Sector  Públic,  en  el  qual  s'estableix  la  fiança serà  retornada,  previ  informe favorable,  una  vegada
transcorregut el termini de garantia establit en UN ANY.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva sol·licitada, per l'import de 90,15 € a D. José Roldán
Català.

SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats en l'expedient.

9é.- BENESTAR SOCIAL – 00634/2017.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE  PAIPORTA  I  CARITAS  PARROQUIAL  SANT  JORDI  MÀRTIR  (PROJECTES  PER  A  L'ASSISTÈNCIA  A  LES
FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT.)

Vist l'expedient sobre el Conveni amb Càritas Parroquial  Sant Jordi Màrtir de Paiporta, per al  programa
“Assistència a les famílies en situació de vulnerabilitat”, així com quants informes i documents obren en el
mateix, I basant-se en els següents:  

I.- ANTECEDENTS
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I.I.- Dins de la programació de l'Àrea de Benestar Social per a l'exercici corresponent a 2017, es troba la
signatura de convenis amb diferents entitats associatives del municipi, per a complementar les actuacions
municipals en matèria d'atenció i suport social als col·lectius més desfavorits. 

I.2.- Càritas Parroquial Sant Jordi Màrtir és una de les entitats que vénen desenvolupant una important
labor en l'àmbit de serveis i activitats dirigits a persones i famílies en greu risc d'exclusió social del municipi.
En el marc d'aquesta activitat, en el present exercici, ha previst la realització d'un programa “Assistència a
les  famílies  en  situació  de  vulnerabilitat”,  que  engloba  els  projectes:  “Alimentació  e  higiene  personal”,
“Higiene Infantil”, “Reforç educatiu”, i “Projecte Llar; tot això amb l'objecte de recolzar a les persones en
greu situació de vulnerabilitat  social,  donant suport i  atenció  de les necessitats bàsiques d'alimentació,
subministraments bàsics, etc.  

I.3.- L'Ajuntament, com a previsió per al recolzament i suport a aquestes programacions va consignar crèdits
en la partida 23130.48003 del pressupost vigent, sobre la qual s'ha realitzat la preceptiva retenció de crèdits
220170004195 destinada al programa esmentat en el present informe.

I.4.- Finalment, existeix proposta de la Regidora amb Delegació Especial de Cooperació Social i Voluntariat
per a aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa del programa
ASSISTÈNCIA A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23130.48003 Transferències  corrents  a
institucions sense fi de lucre

Càritas Parroquial Sant Jordi Màrtir.
R-9600064-A

10.000,00 €

FONAMENTS JURÍDICS

Quant a l'àmbit competencial en matèria de Serveis Socials, la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de Bases
del règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració  Local,  en  la  seua  Disposició  transitòria  segona,  apartat  4,  estableix  que  les  Comunitats
Autònomes  podran delegar  aquestes  competències  en els  Municipis,  Diputacions Provincials  o  entitats
equivalents, de conformitat amb l'article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les Bases del
Règim Local.

Sobre  aquest  tema cal  assenyalar  que  el  Decret  Llei  4/2015,  de  4  de  setembre,  del  Consell,  pel  qual
s'estableixen mesures urgents derivades de l'aplicació de les disposicions addicional quinzena i transitòries
primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local, relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu
Article únic. Assumpció per la Generalitat de les competències relatives a l'educació, salut i serveis socials:

1. Les competències a les quals es refereixen la disposició addicional quinzena i les disposicions transitòries
primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
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Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en tant no
siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les
hisendes locals.

D'altra banda, l'ordenació dels Serveis Socials a la Comunitat Valenciana, queda establida en la Llei 5/1997,
de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que
en el seu art. 12 defineix els serveis i programes que integren els Serveis Socials Generals, i entre ells cita:
“c)  Programes de Cooperació Social,  per  a impulsar i  fomentar la  iniciativa social,  l'associacionisme,  la
integració social i el voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les persones
en la societat, així com l'animació comunitària en la finalitat de promoure activitats grupals tendents al fet
que  siguen  les  pròpies  persones  d'una  comunitat  els  que  assumisquen  la  seua  problemàtica,  cercant
solucions a la mateixa, especialment atenent a l'establit en la Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat,
de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat”.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, Capítol VI, Dels convenis, que en el seu
article 47.2c) arreplega el tipus de conveni: “Convenis signats entre una Administració Pública o organisme
entitat de dret públic i un subjecte de Dret privat”; en l'article 48.7: “Quan el conveni instrumente una
subvención haurà de complir amb el previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
i en la normativa autonòmica de desenvolupament que, si escau, resulte aplicable...”; en l'article 49.h) sobre
termini de vigència del conveni.

Per tot l'exposat, atenent als antecedents i fonaments jurídics referits, i d'acord al que estableix el ROF en
els seus articles 172 i 175.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar  la  redacció  i  signatura del  conveni  de col·laboració  entre  l'Ajuntament  de Paiporta i
Càritas Parroquial Sant Jordi Màrtir de Paiporta, d'acord amb el text que figura a l´expedient.

SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa i a la Regidora de l'Àrea de Benestar Social a signar els citats convenis en
nom de l'Ajuntament. 

TERCER.-  Aprovar,  disposar  la  despesa  i  reconèixer  l'obligació  corresponent  a  la  subvenció  directa  del
programa  “ASSISTÈNCIA A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT”, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23130.48003 Transferències  corrents  a
institucions sense fi de lucre

Càritas Parroquial Sant Jordi Màrtir.
R-9600064-A

10.000,00 €

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.
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10é.- BENESTAR SOCIAL – 00643/2017.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE PAIPORTA I CARITAS PARROQUIAL SANT RAMÓN (PROJECTES PER A L'ASSISTÈNCIA A LES FAMÍLIES EN
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT.) 

Vist  l'expedient  sobre  el  Conveni  amb  Càritas  Parroquial  Sant  Ramón  de  Paiporta,  per  al  programa
“Assistència a les famílies en situació de vulnerabilitat”, així com quants informes i documents obren en el
mateix, I basant-se en els següents:  

I.- ANTECEDENTS

I.I.- Dins de la programació de l'Àrea de Benestar Social per a l'exercici corresponent a 2017, es troba la
signatura de convenis amb diferents entitats associatives del municipi, per a complementar les actuacions
municipals en matèria d'atenció i suport social als col·lectius més desfavorits. 

I.2.- Càritas Parroquial Sant Ramón és una de les entitats que vénen desenvolupant una important labor en
l'àmbit de serveis i activitats dirigits a persones i famílies en greu risc d'exclusió social del municipi. En el
marc d'aquesta activitat, en el present exercici,  ha previst la realització d'un programa “Assistència a les
famílies en situació de vulnerabilitat”, que engloba els projectes: “Alimentació e higiene personal”, “Higiene
Infantil”, “Reforç educatiu”, i “Projecte Llar; tot això amb l'objecte de recolzar a les persones en greu situació
de vulnerabilitat social, donant suport i atenció de les necessitats bàsiques d'alimentació, subministraments
bàsics, etc.  

I.3.- L'Ajuntament, com a previsió per al recolzament i suport a aquestes programacions va consignar crèdits
en la partida 23130.48005 del pressupost vigent, sobre la qual s'ha realitzat la preceptiva retenció de crèdits
220170004198 destinada al programa esmentat en el present informe.

I.4.- Finalment, existeix proposta de la Regidora amb Delegació Especial de Cooperació Social i Voluntariat
per a aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa del programa
ASSISTÈNCIA A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23130.48005 Transferències  corrents  a  institucions
sense fi de lucre

Càritas Parroquial Sant Ramón
R-4600647-D

10.000,00 €

FONAMENTS JURÍDICS

Quant a l'àmbit competencial en matèria de Serveis Socials, la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de Bases
del règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració  Local,  en  la  seua  Disposició  transitòria  segona,  apartat  4,  estableix  que  les  Comunitats
Autònomes  podran delegar  aquestes  competències  en els  Municipis,  Diputacions Provincials  o  entitats
equivalents, de conformitat amb l'article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les Bases del
Règim Local.
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Sobre  aquest  tema cal  assenyalar  que  el  Decret  Llei  4/2015,  de  4  de  setembre,  del  Consell,  pel  qual
s'estableixen mesures urgents derivades de l'aplicació de les disposicions addicional quinzena i transitòries
primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local, relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu
Article únic. Assumpció per la Generalitat de les competències relatives a l'educació, salut i serveis socials:

1. Les competències a les quals es refereixen la disposició addicional quinzena i les disposicions transitòries
primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en tant no
siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les
hisendes locals.

D'altra banda, l'ordenació dels Serveis Socials a la Comunitat Valenciana, queda establida en la Llei 5/1997,
de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que
en el seu art. 12 defineix els serveis i programes que integren els Serveis Socials Generals, i entre ells cita:
“c)  Programes de Cooperació Social,  per  a impulsar i  fomentar la  iniciativa social,  l'associacionisme,  la
integració social i el voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les persones
en la societat, així com l'animació comunitària en la finalitat de promoure activitats grupals tendents al fet
que  siguen  les  pròpies  persones  d'una  comunitat  els  que  assumisquen  la  seua  problemàtica,  cercant
solucions a la mateixa, especialment atenent a l'establit en la Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat,
de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat”.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, Capítol VI, Dels convenis, que en el seu
article 47.2c) arreplega el tipus de conveni: “Convenis signats entre una Administració Pública o organisme
entitat de dret públic i un subjecte de Dret privat”; en l'article 48.7: “Quan el conveni instrumente una
subvención haurà de complir amb el previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
i en la normativa autonòmica de desenvolupament que, si escau, resulte aplicable...”; en l'article 49.h) sobre
termini de vigència del conveni.

Per tot l'exposat, atenent als antecedents i fonaments jurídics referits, i d'acord al que estableix el ROF en
els seus articles 172 i 175.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar  la  redacció  i  signatura  del  conveni  de col·laboració  entre  l'Ajuntament  de Paiporta i
Càritas Parroquial Sant Ramón de Paiporta, d'acord amb el text que figura a l´expedient.

SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa i a la Regidora de l'Àrea de Benestar Social a signar els citats convenis en
nom de l'Ajuntament. 

TERCER.-  Aprovar,  disposar  la  despesa  i  reconèixer  l'obligació  corresponent  a  la  subvenció  directa  del
programa  “ASSISTÈNCIA A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT”, en els següents termes:
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Partida Denominació Beneficiari Import

23130.48005 Transferències  corrents  a
institucions sense fi de lucre

Càritas Parroquial Sant Ramón
R-4600647-D

10.000,00 €

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.

11é.- BENESTAR SOCIAL – 00642/2017.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE PAIPORTA I CARITAS PARROQUIAL LA INMACULADA (PROJECTES PER A L'ASSISTÈNCIA A LES FAMÍLIES
EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT.)

Vist  l'expedient  sobre  el  Conveni  amb Càritas  Parroquial  La  Inmaculada  de  Paiporta,  per  al  programa
“Assistència a les famílies en situació de vulnerabilitat”, així com quants informes i documents obren en el
mateix, I basant-se en els següents:  

I.- ANTECEDENTS

I.I.- Dins de la programació de l'Àrea de Benestar Social per a l'exercici corresponent a 2017, es troba la
signatura de convenis amb diferents entitats associatives del municipi, per a complementar les actuacions
municipals en matèria d'atenció i suport social als col·lectius més desfavorits. 

I.2.- Càritas Parroquial La Inmaculada és una de les entitats que vénen desenvolupant una important labor
en l'àmbit de serveis i activitats dirigits a persones i famílies en greu risc d'exclusió social del municipi. En el
marc d'aquesta activitat, en el present exercici,  ha previst la realització d'un programa “Assistència a les
famílies en situació de vulnerabilitat”, que engloba els projectes: “Alimentació e higiene personal”, “Higiene
Infantil”, “Reforç educatiu”, i “Projecte Llar; tot això amb l'objecte de recolzar a les persones en greu situació
de vulnerabilitat social, donant suport i atenció de les necessitats bàsiques d'alimentació, subministraments
bàsics, etc.  

I.3.- L'Ajuntament, com a previsió per al recolzament i suport a aquestes programacions va consignar crèdits
en la partida 23130.48004 del pressupost vigent, sobre la qual s'ha realitzat la preceptiva retenció de crèdits
220170004197 destinada al programa esmentat en el present informe.

I.4.- Finalment, existeix proposta de la Regidora amb Delegació Especial de Cooperació Social i Voluntariat
per a aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa del programa
ASSISTÈNCIA A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23130.48004 Transferències  corrents  a
institucions sense fi de lucre

Càritas Parroquial La Inmaculada
R-9600090-F

10.000,00 €
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FONAMENTS JURÍDICS

Quant a l'àmbit competencial en matèria de Serveis Socials, la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de Bases
del règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració  Local,  en  la  seua  Disposició  transitòria  segona,  apartat  4,  estableix  que  les  Comunitats
Autònomes  podran delegar  aquestes  competències  en els  Municipis,  Diputacions Provincials  o  entitats
equivalents, de conformitat amb l'article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les Bases del
Règim Local.

Sobre  aquest  tema cal  assenyalar  que  el  Decret  Llei  4/2015,  de  4  de  setembre,  del  Consell,  pel  qual
s'estableixen mesures urgents derivades de l'aplicació de les disposicions addicional quinzena i transitòries
primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local, relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu
Article únic. Assumpció per la Generalitat de les competències relatives a l'educació, salut i serveis socials:

1. Les competències a les quals es refereixen la disposició addicional quinzena i les disposicions transitòries
primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en tant no
siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les
hisendes locals.

D'altra banda, l'ordenació dels Serveis Socials a la Comunitat Valenciana, queda establida en la Llei 5/1997,
de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que
en el seu art. 12 defineix els serveis i programes que integren els Serveis Socials Generals, i entre ells cita:
“c)  Programes de Cooperació Social,  per  a impulsar i  fomentar la  iniciativa social,  l'associacionisme,  la
integració social i el voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les persones
en la societat, així com l'animació comunitària en la finalitat de promoure activitats grupals tendents al fet
que  siguen  les  pròpies  persones  d'una  comunitat  els  que  assumisquen  la  seua  problemàtica,  cercant
solucions a la mateixa, especialment atenent a l'establit en la Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat,
de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat”.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, Capítol VI, Dels convenis, que en el seu
article 47.2c) arreplega el tipus de conveni: “Convenis signats entre una Administració Pública o organisme
entitat de dret públic i un subjecte de Dret privat”; en l'article 48.7: “Quan el conveni instrumente una
subvención haurà de complir amb el previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
i en la normativa autonòmica de desenvolupament que, si escau, resulte aplicable...”; en l'article 49.h) sobre
termini de vigència del conveni.

Per tot l'exposat, el tècnic que subscriu atenent als antecedents i fonaments jurídics referits, i d'acord al que
estableix el ROF en els seus articles 172 i 175.

La Junta de Govenr Local, per unanimitat, ACORDA:
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PRIMER.-  Aprovar  la  redacció  i  signatura  del  conveni  de col·laboració  entre  l'Ajuntament  de Paiporta i
Càritas Parroquial La Inmaculada de Paiporta, d'acord amb el text que figura a l´expedient.

SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa i a la Regidora de l'Àrea de Benestar Social a signar els citats convenis en
nom de l'Ajuntament. 

TERCER.-  Aprovar,  disposar  la  despesa  i  reconèixer  l'obligació  corresponent  a  la  subvenció  directa  del
programa  “ASSISTÈNCIA A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT”, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23130.48004 Transferències  corrents  a
institucions sense fi de lucre

Càritas Parroquial La Inmaculada
R-9600090-F

10.000,00 €

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.

12é.-  CULTURA.-  01252/2017.-  PROPOSTA D'EXEMPCIÓ DEL  PREU PÚBLIC  PER  CESSIÓ DE  L'AUDITORI
MUNICIPAL A ACOES VALÈNCIA.

Vist l'expedient de cessió de l’Auditori Municipal a ACOES Valencia, així com quants informes i documents
obren en el mateix, i basant-se en els següents:

I - ANTECEDENTS DE FET

I.1 Sol·licitud de cessió gratuïta de l'Auditori Municipal per a la realització d’una xerrada de sensibilització
sobre el voluntariat i la cooperació internacional a Hondures per part de ACOES Valencia.

I.2 Proposta de la regidoria de Cooperació Social i Voluntariat, de data 8 de maig de 2017, en el que es posa
de manifest la possibilitat d'establir-se una reducció de fins al 100 per 100 del pagament del preu públic,
per acord de la Junta de Govern Local, a les cessions d’instal·lacions i locals per a la realització d’activitats
institucionals, o d’activitats artístiques o culturals realitzades amb fins de caràcter social o humanitari.

I.3 Igualment, donat l’interès públic, cultural i social de l'activitat que es pretén fomentar, basant-se en:

II - ANTECEDENTS DE DRET

II.1 Article 4 a)  de l’ordenança fiscal  reguladora de l’exacció  del  preu públic  per assistència a activitats
culturals i artístiques organitzades per l’Auditori i per utilització privativa o aprofitament especial dels locals,
instal·lacions i equips existents en l’Auditori, aprovada pel Ple de l’Ajuntament amb data 22/11/2011 indica
que podrà establir-se una reducció de fins al 100 per 100 del pagament del preu públic, per acord de la
Junta de Govern Local, a les cessions d’instal·lacions i locals per a la realització d’activitats institucionals, o
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d’activitats artístiques o culturals realitzades amb fins de caràcter social o humanitari En virtut de quant
antecedeix.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER: Cedir el  proper 30 de maig l’Auditori,  entre les 19:00 h i les 21:30 h,  a  ACOES Valencia,  C.I.F.
G97618649,  per  a  dur  a  terme  d’una  xerrada  de  sensibilització  sobre  el  voluntariat  i  la  cooperació
internacional a Hondures, amb exempció del preu públic que estableix l’ordenança municipal.

SEGON: Notificar el present acord als interessats i seguir en l’expedient el procediment i tràmit establerts.

13é.-  CULTURA.-  00113/2017.-  CONCESSIÓ  D'UNA  SUBVENCIÓ  A  LA  JUNTA  LOCAL  FALLERA  PER  A
RECOLZAR ECONÒMICAMENT EL SEU FUNCIONAMENT I ACTIVITATS GENERALS DURANT L'EXERCICI 2017.

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Providència del Regidor Delegat de Cultura, Alberto Torralba Campos, en la que disposa iniciar d’ofici
expedient per a la concessió d'una subvenció de 20.000,00 € a la  Junta Local Fallera de Paiporta  per a
recolzar el seu funcionament i activitats generals durant l’exercici 2017.

I.2.- Existència de consignació pressupostària per a atendre el pagament de la subvenció en la partida 33800
48006 (RC 22017/871) destinada a la concessió d'una subvenció nominativa a la  Junta Local Fallera de
Paiporta en el Pressupost 2017.

I.3.- Documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries
i front a la Seguretat Social presentada pel representant legal de la Junta Local Fallera de Paiporta.

I.4.- Esborrany del conveni de col·laboració determinant els extrems previstos en el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- La Corporació Municipal de Paiporta com a entitat local, té competències en matèria de promoció
cultural  en  el  seu  àmbit  territorial,  de  conformitat  amb el  que  disposa  l'article  140  de  la  Constitució
Espanyola, article 25.2-m) de la Llei. 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la resta de
normativa concordant.

II.2.- Article 22.2-a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu a la concessió
directa de les subvencions previstes nominativament en els Pressupostos.

II.3.- Article 21 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Paiporta, publicada en el BOP de
24 de desembre de 2005.
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II.4.- Article 65 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a la següent subvenció:

Entitat: Junta Local Fallera de Paiporta
Subvenció: 20.000,00 €
RC: 22017/871
Partida: 33800 48006

SEGON.- Aprovar el model de conveni que s’adjunta.

TERCER.-  Autoritzar  a  l’Alcaldessa-Presidenta  i  al  Regidor  Delegat  de  Cultura  a  signar  el  conveni
corresponents en nom de l’Ajuntament.

QUART.- Seguir en el expedient el procediment i tràmits establerts.

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
LA JUNTA LOCAL FALLERA I L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA

A Paiporta, a «Data_conveni»

COMPAREIXEN

D’una banda, Isabel Martín Gómez i Alberto Torralba Campos, Alcaldessa-Presidenta i Regidor Delegat de
Cultura de l’Ajuntament de Paiporta, assistits pel Secretari de la Corporació Francisco Javier Llobell Tuset,
per a donar fe de l’acte, i

De l’altra, «Representant», amb D.N.I. «DNI_Representant», com a «Càrrec» i en representació de la Junta
Local Fallera, C.I.F. V97797799, amb domicili a efectes de notificacions en C/ José Iturbi, 3-3 de Paiporta.

INTERVENEN

Isabel Martín Gómez i Alberto Torralba Campos, com a Alcaldessa-Presidenta i Regidor Delegat de Cultura,
en nom i representació de l'Ajuntament de Paiporta, segons el que disposa l'article 21.1 b) de la Llei 7/85 de
2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 41.1 del R.O.F. de les E.E.L.L. i la
resta de disposicions concordants i d'aplicació en la matèria de contractació de les Corporacions Locals.

Francisco Javier Llobell Tuset, també per raó del càrrec i per a donar fe de l'acte, d'acord amb allò que s'ha
preceptuat en l'article 113, regla 6a del text Refós de Disposicions legals vigents en matèria del Règim Local
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, i
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«Representant», amb D.N.I. «DNI_Representant», com a «Càrrec» i en nom i representació de la Junta Local
Fallera,  facultat  per  a  formalitzar  el  present  conveni,  pels  Estatuts  que  regeixen  la  mateixa,  conforme
acredita per mitjà d’un certificat expedit pel Secretari de l’entitat esmentada.

La Junta Local Fallera es troba inscrita al Registre Municipal d’Associacions Veïnals d’aquest Ajuntament.

Prèvia manifestació de la subsistència del càrrec i facultats, els compareixents es reconeixen mútuament la
capacitat legal necessària per a atorgar el present conveni de col·laboració, a l'efecte del qual: 

EXPOSEN

Primer: La Corporació Municipal de Paiporta com a entitat local, té competències en matèria de promoció
cultural  en  el  seu  àmbit  territorial,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  140  de  la  Constitució
Espanyola, article 25.2-m)  de la Llei. 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la resta de
normativa concordant.

Segon: Que la Junta Local Fallera, està configurada legalment com a entitat sense ànim de lucre, segons es
determina pels seus propis Estatuts i a l'empar del que preveu la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del  Dret  d’Associació,  pot  realitzar  activitats  culturals,  instructives  i  recreatives  i  organitzar,
sense lucre personal, actes dins dels al·ludits aspectes culturals, artístics i instructius.
Tercer: Que la Junta Local Fallera, acompleix els requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003.
Quart: Que  sobre els  antecedents  precedents,  les  parts  procedeixen  a  signar  conveni  de  col·laboració,
d'acord amb els següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte.  L'objecte  de la  subvenció és  el  foment  de la  cultura  popular  per  mitjà  de la  festa
valenciana  més  coneguda.  L’Ajuntament  col·laborarà  en  el  finançament  del  funcionament  i  activitats
generals de la Junta Local Fallera, amb el compromís de la mateixa de realitzar en benefici dels veïns i veïnes
del municipi, i de forma totalment gratuïta, els actes festius i les activitats pròpies de les festes falleres, tot
això durant l'any 2017.

SEGONA.- Beneficiari. El beneficiari de la subvenció serà la Junta Local Fallera.

TERCERA.- Quantia i crèdit pressupostari. L’Ajuntament de Paiporta concedirà a la Junta Local Fallera una
subvenció per un import total de 20.000,00 € amb càrrec a la partida 33800 48006 i RC nº 22017/871, per a
l’exercici 2017.

QUARTA.- Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció concedida per l’Ajuntament de Paiporta és
compatible amb altres subvencions que la Junta Local Fallera poguera obtenir.

CINQUENA.- Terminis i forma de pagament. El total de la subvenció concedida (20.000,00 €) es farà efectiu
després de la signatura del conveni per mitjà d’una transferència bancària.
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SISENA.- Terminis i forma de justificació. El termini per a la justificació de la subvenció finalitzarà el 15 de
novembre de 2017. D’acord amb l’article 75 del  RD887/2006 la justificació es farà per mitjà de compte
justificatiu, que haurà de contenir la següent informació:

1. Memòria de l’actuació que justifique el compliment de les condicions imposades en aquestes clàusules
indicant les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

2. Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, identificant el proveïdor i  el document o
factura, import, data d’emissió i  data de pagament. La documentació justificativa de la despesa serà la
següent:

-Per  a  acreditar  la  despesa:  Factures  o  documents  de  valor  probatori  equivalent  (no
s’admetran rebuts). Els justificants es presentaran en original o fotocòpia compulsada per
l’Ajuntament de Paiporta.

-Per  a  acreditar  el  pagament:  El  pagament  es  farà  i  s’acreditarà  preferentment  per
transferència bancària i en cas de no ser possible per mitjà d’altre sistema que acredite
fefaentment la recepció dels fons pel proveïdor (rebut de cobrament, tiquet de caixa, etc.
sempre i quan el pagament siga inferior a la quantia de 2.500,00 € de conformitat amb
l’article 7 de la Llei 7/2012 de 29 d’octubre).

3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada indicant l’import i la
procedència.

4. En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en el suposat de romanents.

SETENA.- Obligacions del beneficiari.  Les obligacions del beneficiari son aquelles que se deriven de l’article
14 de la Llei 38/2003.

HUITENA.- Causes de reintegrament. Seran causes de reintegrament aquelles contemplades a l’article 37 de
la Llei 38/2003. Quan s’estime la procedència de reintegrament se li notificarà a l’interessat concedint un
termini de 15 dies per a esmenes. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest
apartat comporta l’exigència  del  reintegrament  i  altres responsabilitats  establertes a  la  Llei  general  de
subvencions segons consta a l’article 70.3 del RD 887/2006.

NOVENA.- Control financer. El control financer de la subvenció és competència de la Intervenció Municipal
segons consta a l’article 47.1 i a la disposició addicional 14 de la Llei 38/2003.

DESENA.- Despeses subvencionables. Seran despeses subvencionables totes aquelles derivades dels actes
propis de la Junta Local Fallera, espectacles pirotècnics, espectacles musicals o contractació de bandes de
musica  o  conjunts  instrumentals,  indumentària  dels  membres  de  la  Junta,  lloguer  d’infrastructures,
despeses protocol·làries, desplaçaments, assegurances, etc. No seran subvencionables despeses de menjar,
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beguda ni tabac. Es recorda que cal respectar rigorosament en totes les activitats la legalitat en quant a
igualtat i no discriminació (art. 14 de la Constitució). Així mateix, la Llei 52/2007 de 26 de desembre (Llei de
Memòria Històrica).”

Després de la lectura del present conveni, els atorgants es ratifiquen i afirmen en el seu contingut, firmant-
lo en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa com a Secretari, done fe.

14é.-  CULTURA.-  00162/2017.-  APROVACIÓ  DE  L'EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  LA
CAFETERIA SITUADA EN L'AUDITORI MUNICIPAL.

I.- ANTECEDENTS :

I.1- Providència d'Alcaldia de data 18 de setembre de 2015 d'inici de  expedient. 

I.2.- Informe del Tècnic de Serveis econòmics de data 18 de gener de 2017, en el qual es determinen els
ingressos benvolguts i cànon del servei.

I.3.- Plegue de Prescripcions Tècniques emès pel Tècnic de Cultura de data 8 de febrer de 2017

I.4.- Informe sobre criteris de valoració i durada del contracte de data 16 de febrer de 2017

I.5.- Informe jurídic de   8   de març de 2017 i Plegue de Clàusules administratives de data 20 de març de
2017.

I.6.- Nou Plec de Clàusules administratives de data 4 de maig de 2017 emès, després d'escrit d'observacions
de l'Interventor i nou informe jurídic de la mateixa data.

 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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del servei  de la cafeteria de l'Auditori Municipal de Paiporta.

SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules administratives i Prescripcions Tècniques que hauran de regir la
contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà mitjançant procediment obert i  tramitació
ordinària, amb una durada de tres anys i la possibilitat de tres pròrrogues anuals, amb un cànon anual
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mínim d'1.239 euros.

TERCER.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, publicant els anuncis que siguen preceptius,
deixant constància de tot açò en l'expedient. 

15é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L'ALCALDIA I DE LES REGIDORES I REGIDORS DELEGATS.

15.1.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 532/2017/ACU.-  LLICENCIA D´ENDERROCAMENT
IMMOBLE SITUAT EN CARRER BALMES, 23. 

I.- FETS

I.1.- D. Jorge Tarazona Tarazona, en representació de Dª Ana Tarazona Serrador, sol·licita llicència urbanística
per  a  enderrocament  de  l'habitatge  entre  mitgeres  situada  en el  carrer  Balmes,  23  que  és  part  de  la
parcel·la amb referència cadastral 2177623YJ2627N, doncs la segregació efectuada no figura en el cadastre.
  
I.2.- L'indicat immoble està inclòs en la Zona de Casc Antic del sòl urbà del Pla General, no gaudint de
protecció alguna. 

I.3.-Informes tècnic i jurídic favorables 

II.- FONAMENTS DE DRET.-

II.1.- Articles 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge, de la Comunitat Valenciana, que estableix que estan subjectes a    llicència urbanística, en els
termes de la present llei i sense perjudici de les altres autoritzacions que siguen procedents conformement
a la legislació aplicable, tots els actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, i en particular entre
uns altres la demolició de les construccions. 

II.2.- Article 1.4.1. en relació amb l'art. 4.1.13 de les Normes Urbanístiques del P.G.O.O. que regula els actes
subjectes a llicència, entre els quals es troba els enderrocaments de la totalitat o part dels edificis.

II.3.- L'òrgan competent  per a la concessió de la llicència,  per Resolució de l'Alcaldessa nº 690 de data 3 de
juliol de 2015, és la Junta de Govern Local, doncs segons el que es disposa en l'art. 21.1.q) en relació amb el
nº 3 del citat article de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local és una competència delegable.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics avandits a tenor del que es disposa  en la Llei
7/85, de 2 d'abril, R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució de l'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 i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per l'article 83 del
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Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, acorda:

PRIMER.-  Concedir  a  Dª  Ana  Tarazona  Serrador,  llicència  urbanística  per  a  derrocar  l'immoble  entre
mitgeres, que és part  de la cadastral 2177623YJ2627N i que recau al carrer Balmes, 23 d'acord amb el
projecte subscrit per l'arquitecte tècnic Francisco González, 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 garantint aquesta responsabilitat mitjançant aval
bancari d'1.720,00.-€ i haurà de reposar els elements i instal·lacions de la via pública que provisionalment
s'hagen de retirar en el termini de 15 dies.

2.- Finalitzat l'enderrocament es procedirà al clos del solar amb les determinacions de l'art. 7.2.5. de les
Normes  Urbanístiques  del  Pla  General:  “…tanques  permanents  de  2  metres  d'altura,  realitzades  amb
materials estables.”

3.- Deixar el solar net amb lleugera rasant superior i amb pendent cap a la vorera per a garantir que no es
produïsca l'embassament d'aigües pluvials que puguen afectar als immobles adjacents

4.- Garantir la no producció de pols, sorolls i altres molèsties als edificis adjacents.

5.-  En  cas  d'ocupació  de  via  pública  s'haurà  de  sol·licitar  la  corresponent  LLICÈNCIA,  conforme  a  la
“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.

6.- S'haurà de comunicar l'inici de l'enderrocament amb 48 hores d'antelació. 

SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 88,58.-€ i de
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)per import de 221,44.- €.

TERCER.- Assenyalar que la llicència urbanística, la concessió de la qual s'aprova, s'efectua exceptuant el
dret de propietat i sense perjudici de tercer.

QUART.- .- La llicència caducarà als sis mesos des de la seua concessió en el supòsit de no iniciar-se les obres
referides, d'igual manera, caducaran si pateixen una interrupció de sis mesos.

CINQUÈ.-  Traslladar  el  present  acord  degudament  als  interessats  conforme  al  procediment  i  tràmits
previstos en la normativa vigent.

15.2.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 00299/2017.- APROVACIÓ L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SEGUR COL·LECTIU DE VIDA I ACCIDENT PER ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, EMPLEATS PÚBLICS I
VOLUNTARIS DE L'AGRUPACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.
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Vist el  expedient de contractació del segur col·lectiu de vida i accident per als membres de la Corporació,
empleats públics i voluntaris de l'agrupació de Protecció Civil de l'Ajuntament de Paiporta (expt 07/2017
Contractació) i quants informes i documents obren en el mateix i sobre la base dels següents :

I.-ANTECEDENTS :

I.1- Providència d'Alcaldia de data, iniciant l'expedient  de febrer de 2017, a la vista de la proposta de la
Regidora d'Hisenda i Administració General de la mateixa data.

I.2.- Plec de prescripcions Tècniques de data 5 d'abril de 2017, en el qual es descriuen les característiques
concretes del segur que es pretén contractar, i s'estableix una cosina per als dos anys de durada proposada
del contracte de 10.000 euros ( 5.000 € anuals).

I.3.- Existència de consignació pressupostària per a atendre els despesa derivats del contracte en la partida 
92000 22400 del Pressupost municipal vigent (RC nº 220170005188).

I.4.-  Informe  de  Secretaria  sobre  procediment  i  tràmits  a  seguir  en  l'expedient  i  Plegue  de Cláusules
administratives de data 2 de maig de 2017.

I.5.-  Nou  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  de  data  4  de  maig  de  2017,  emès  després  d'informe
d'observacions de l'Interventor de la mateixa data i posterior nou informe proposta de Secretaria.

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),  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 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 l'expedient de contractació del segur col·lectiu de vida i accident per als membres de la
Corporació, empleats públics i voluntaris de l'agrupació de Protecció Civil de l'Ajuntament de Paiporta, amb
una base de licitació de 10.000 euros, per als dos anys de durada del mateix ( 5.000 € anuals) i aprovar la
despesa  derivada  del  contracte,  que  es  realitza  amb  càrrec  a  la  partida  92000  22400  del  pressupost
municipal vigent.

SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules administratives particulars i Prescripcions Tècniques que hauran de
regir  la  contractació  expressada,  l'adjudicació  de la  qual  es  realitzarà  mitjançant  procediment  negociat
sense publicitat i tramitació ordinària.

Página 31



TERCER.- Disposar l'obertura del  procediment d'adjudicació,  sol·licitant ofertes d'almenys tres empreses
capacitades per a l'execució del contracte, deixant constància de tot açò en l'expedient. 

15.3.- CULTURA.- 982/2017.- MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA ANNEXA DEL
MUSEU DE LA RAJOLERIA.

I. -ANTECEDENTS

En la zona exterior del Museu de la Rajoleria està situada la sala annexa, aquesta sala s'utilitza per diferents
associacions i col·lectius del Municipi, i es gestiona administrativament a través de dos processos des de
l'Oficina Única regulats per les bases que van ser aprovades en la sessió celebrada el 2 de novembre de
2015 per la Junta de Govern Local.

Al llarg d'aquest temps s'ha augmentat considerablement l'ús d'aquesta sala, és per aquest motiu que es
considera necessari realitzar una sèrie de modificacions en les bases referent a la documentació que cal
lliurar en les dues modalitats de sol·licituds.

II. -FONAMENTS JURÍDICS

Article 25.2m. de Llei 7/85, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local atribueix als municipis, es 
troba la promoció d'activitats o instal·lacions culturals.

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: Modificar es següents canvis en les dues solicituds que van ser aprovades en la Junta de Govern de
2 de noviembre de 2015:

• En la sol·licitud de modalitat A llarga duració a més del que ja existeix, se sol·licitarà a l'interessat
presentar un breu projecte en el qual explicarà l'activitat que va a realitzar al llarg de tot l'any. I així
haurà d'aparèixer en el tràmit, serà condició indispensable perquè li siga autoritzada la sala.

• En la sol·licitud de modalitat B curta duració encara que ja apareix descripció de l'activitat, està
haurà  d'estar  prou  clara  indicant  els  objectius  que  es  pretenen  aconseguir,  i  serà  condició
indispensable perquè li siga autoritzada la sala.

SEGON: El Museu de la Rajoleria tramitarà els canvis en les instàncies virtuals de l'Oficina Unica.

15.4.-  EDUCACIÓ.-  00377/2017.-  APROVACIÓ  DE  L'EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  MENOR  DEL
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SUBMINISTRAMENT D'UNA COBERTA DE LONA PER A L'OMBRATGE DEL PATI INFANTIL DEL CEIP LLUIS
VIVES.

S'adona de l'expedient de contractació menor de subministrament d'una coberta de lona per a l'ombratge
del pati d'infantil del CEIP Lluis Vives, així com de quants antecedents, informes i documents consten en el
mateix.

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Sent necessari comptar amb aquest subministrament, para l'execució del qual, la Corporació Municipal
manca dels suficients mitjans propis, i existint consignació pressupostària adequada i suficient.

I.2.- S'han sol·licitat 5 pressupostos a empreses capacitades per a realitzar aquest tipus de subministrament:

EMPRESA DESCRIPCIÓ TOTAL (iva inclòs)

JOFEAN 2005, S.L. ESTRUCTURA METÀL.LICA TENDAL 9 AN X 21 LA X 4,50 ALT 7.546,77 €

TALL.FCO. NAVAS MARTINEZ, S.L. ESTRUCTURA METÀL.LICA TENDAL 9 AN X 18 LA X 4,50 ALT 11.139,26 €

JOFEAN 2005, S.L. ESTRUCTURA TRAMEX DE 2X1 DE 9 AN X 19 LA X 4,50 ALT 16.025,24 €

ALUMINIOS PAIPORTA ESTRUCTURA TRAMEX DE 2X1 DE 9 AN X 19 LA X 4,50 ALT 16.816,28 €

IN.SER. URBANA, S.L. ESTRUCTURA LONA TIBADA 18X8 (3 LONAS DE 6X8 C.U.) 17.881,38 €

En data 11 de maig de 2017 l'Arquitecte Tècnic Municipal, D. Alfonso Tarazona Juan, informa que l'oferta
presentada per la empresa “In.ser.urbana Instal·lacions i Serveis Urbans”, Cif: B97212211 per un import de
17.881,38.- euros (iva inclòs), és l'única empresa que  compleix tots els requisits sol·licitats.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Vist el que es disposa en els articles 9, 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
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 subministrament, no podran excedir els 18.000 euros,
sense que la seua durada puga ser superior a 1 any ni ser objecte de pròrrogues i finalment, la disposició
addicional segona del citat text legal i el Decret nº 64/2011 de 13 de juny de delegació de competències en
la Junta de Govern Local, quant a la competència de l'òrgan de contractació.

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  l'expedient  de contractació  menor del  subministrament  d'una coberta de lona per  a
l'ombratge del pati infantil del CEIP Lluis Vives i la despesa del mateix amb càrrec a la partida 32300.21200
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del pressupost general vigent.

SEGON.- Adjudicar aquest contracte menor del subministrament d'una coberta de lona per a l'ombratge del
pati d'infantil del CEIP Lluis Vives a l'empresa In.ser.urbana Instal·lacions i Serveis Urbans, Cif: B97212211
per un import de 17.881,38.- euros (iva inclòs).

TERCER.- Notificar el present acord a l'interessat i als Departaments d'Intervenció i Contractació i seguir en
l'expedient el procediment establit per la normativa vigent.

15.5.-  BENESTAR SOCIAL.-  01273/2017.-  CONTRACTACIÓ MENOR D'UN  SERVEI  D’ASSESORIA  JURÍDICA
SOBRE PROBLEMES D'HABITATGE EN L'ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS

Tal com s'arreplega en la providència  de la Regidoria de Benestar  social,  els  Serveis  Socials  Municipals
constaten  la  gran  problemàtica  existent  en  la  ciutadania  respecte  al  dret  a  un  habitatge  digne  que
contempla l'Article 47 de la Constitució Espanyola. 

I.- ANTECEDENTS

1º)  Les  problemàtiques  relatives  al  dret  a  l'habitatge,  requereixen per  al  seu  abordatge  un  capital  de
coneixement en matèria jurídica del que l'actual Equip Municipal de Servei Socials no disposa, havent de
recórrer al servei d'assessoria jurídica mancomunat, així com al conveniat amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats
de València, resultant tots dos clarament insuficients per a atendre el volum de demanda que es rep sobre
aquesta matèria.

2º)  El servei mancomunat anteriorment esmentat, se sustenta en una contracte de serveis subscrit per la
Mancomunitat de L'Horta Sud, amb EL ROGLE C.V., al que aquest ajuntament li correspon la dedicació d'un
matí mensual, i que en el període que ve funcionant ha mostrat un alt nivell d'eficiència permetent notables
millores en les intervencions amb famílies afectades pel problema de l'habitatge.

3º)  No obstant açò d'aquest servei solament podem comptar amb la dedicació d'un matí mensual, en la
qual  solament  és  possible  donar  cobertura  a  les  actuacions  d'extrema  urgència  per  a  evitar  pèrdues
imminents d'habitatge mitjançant actuacions de mediació o intermediació.

4º) L'actual demanda que reben els Serveis Socials per part de la ciutadania afectada per situacions de risc
de pèrdua de l'habitatge, al costat de la recent normativa recollida en la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la
funció  social  de l'habitatge de  la  Comunitat  Valenciana,  exigeix  ampliar  l'oferta  d'aquest  servei,  en els
següents termes:

• Atenció de quatre casos per setmana, de famílies/persones en risc de pèrdua de l'habitatge. Sobre
aquestes actuacions s'emetrà un informe resumeixen mensual que arreplegarà els casos atesos, una
síntesi de les línies d'actuació i els resultats obtinguts.

• Programa de gestió d'habitatges de propietat municipal situades en C/ José Iturbi. Aquest programa
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haurà  d'efectuar-se  en  coordinació  amb  l'Equip  de  Serveis  Socials,  amb  caràcter  de  màxima
urgència.

• Disseny de nous projectes que permeten un millor coneixement de la situació del parc municipal
d'habitatges.

• Confecció  de dos  estudis  trimestrals  sobre  els  preus  del  lloguer  en  el  municipi  que permeten
dissenyar polítiques de prestacions socials.

• Memòria de les actuacions realitzades en finalitzar el període de contractació.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

1º) Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat

Valenciana.

2º) Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.

3º) Artícles 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 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  i finalment, la disposició addicional segona del citat text legal i
el Decret nº 64/2011 de 13 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern Local, quant a la
competència de l'òrgan de contractació.

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  l'expedient  de contractació  menor del  SERVEI  D'ASSESSORIA I  SERVEI  JURÍDIC  SOBRE
PROBLEMES D'HABITATGE EN L'ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS,  i  la despesa corresponent,  amb càrrec a la
partida 231.10 227.99 del  pressupost general  vigent,  sobre la qual s'ha efectuat Retenció de Crèdit  nº
220170007409, per import de 12.705,00€. 

SEGON: Adjudicar aquest contracte menor de serveis a “El Rogle” Cooperativa Valenciana, C.I.F. F-98805179
per un import de 12.705,00 € eur
os (IVA INCLÒS), l'execució del qual i pagament es realitzarà dins del present exercici, en el període comprès
entre l'1  de juny i el  31 de desembre de 2017, i  donarà cobertura a les tasques i  accions descrites en
l'antecedent 4º):

• Atenció de quatre casos per setmana, de famílies/persones en risc de pèrdua de l'habitatge. Sobre
aquestes actuacions s'emetrà un informe resumeixen mensual que arreplegarà els casos atesos, una
síntesi de les línies d'actuació i els resultats obtinguts.

• Programa de gestió d'habitatges de propietat municipal situades en C/ José Iturbi. Aquest programa
haurà  d'efectuar-se  en  coordinació  amb  l'Equip  de  Serveis  Socials,  amb  caràcter  de  màxima
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urgència.

• Disseny de nous projectes que permeten un millor coneixement de la situació del parc municipal
d'habitatges.

• Confecció  de dos  estudis  trimestrals  sobre  els  preus  del  lloguer  en  el  municipi  que permeten
dissenyar polítiques de prestacions socials.

• Memòria de les actuacions realitzades en finalitzar el període de contractació.

TERCER: Notificar la present Resolució a la interessada i als Departaments d'Intervenció i Contractació.

QUART:- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.

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 quaranta minuts del 15 de maig de 2017.

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 5 de juny de 2017.
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI
  
 

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