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ACTA NÚM. 14 
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 17 de juliol de 2017. 
 
A Paiporta, sent les dotze hores del dia 17 de juliol 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: 
  

Encarna Signes Segrelles 
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 
  
1.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de l'acta núm. 13 de data 3/07/2017. 
  
2.- 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. 
  
3.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 02070/2017.- Adjudicació contracte menor d'obres 
d'execució de despatx en la primera planta de l'Ajuntament i reparació de filtracions. 
  
4.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01590/2017.- Adjudicació del contracte menor per als 
treballs de SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE VIES PÚBLIQUES. 
  
5.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 00509/2017.- Llicència d'intervenció per a executar les 
obres de reforma de l'habitatge situat en la primera planta del carrer Constitució núm. 3-1r-1ª. 
  
6.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 00536/2017.- Llicència d'intervenció per a executar les 
obres de reforma del baix situat en el carrer Constitució núm. 3. 
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7.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 816/2017/ACU.- Llicència ambiental per a instal·lació 
d'una activitat destinada a emmagatzematge i tractament de materials per a millorar les seues 
característiques resistives, en Av. de la Pasqualeta, 6. 
  
8.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 828/2017/ACU.- Acceptació de cessió de vials efectuada 
per la Sra. Mª Carmen Rubio Santos per a la seua destinació a vials, a compte de la reparcel·lació de l'UE 5. 
  
9.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01018/2017.- Llicència d'edificació per a executar les 
obres de reforma del local situat en el carrer Florida 47-49. 
  
10.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 02262/2017.- Devolució d'aval Edificacions Marí Baixauli SL per 
contracte menor OBRES REMODELACIÓ BANYS INFANTILS CEIP L'Horta I CEIP JAUME I. 
  
11.- EDUCACIÓ.- 02401/2017.- Aprovació del preu públic dels cursos del Centre de Formació de Persones 
Adultes 2017/2018. 
  
12.- CULTURA.- 02143/2017.- Contractació menor dels espectacles pirotècnics per a les Festes Populars 2017. 
  
13.- CULTURA.- 01780/2017.- Concessió directa d'una subvenció nominativa a la Junta Coordinadora de 
Comparses de Moros i Cristians de Paiporta per a recolzar econòmicament el seu funcionament i activitats 
generals durant l'exercici 2017. 
  
14.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 02370/2017.- Aprovació de les bases que han de regir el funcionament de la 
campanya de promoció comercial dirigida a la tornada a l'escola. 
  
15.- 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. 13/2017, DE 3 DE 
JULIOL DE 2017. 
  
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació a l’acta núm. 
13/2017, de 3 de juliol de 2017. I, com que no s’ha formulat 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.- 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: 
 

NÚM. DATA ÀREA ASSUMPTE 

869/2017 27/06/17  EMPRESA DE 
SERVICIS DE 

SOBRE RECONEIXEMENT DE LA DESPESA PER LES 
REMUNERACIONS AL PERSONAL DE EMPRESA DE SERVICIS DE 
PAIPORTA (ESPAI) CORRESPONENTS AL MES DE JUNY DE 
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NÚM. DATA ÀREA ASSUMPTE 

PAIPORTA ESPAI 2017. 

870/2017 27/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

CESSAMENT DE L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL Da. LAURA 
CERVERA MARTÍNEZ EN EXECUCIÓ DE L'ACORD DE 
L'AJUNTAMENT PLE DE DATA 26 DE JUNY DE 2017 DE REVISIÓ 
D'OFICI DE PROCEDIMENTS SELECTIUS 

871/2017 27/06/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

COMUNICACIÓ INNOCUA D´ACTIVITAT DE VENDA AL DETALL 
DE PRODUCTES D´ALIMENTACIÓ ENVASATS I BEGUDES I 
MAGATZEM EN EL CARRER SANT JOAN DE RIBERA, 13-B 
EXPTE. 40/16 

872/2017 27/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

AUTORITZAR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER OBRES C/ 
ANTONIO MACHADO, 10, DES DEL 28/06/17 FINS AL 
07/07/2017; SOLUCIONS CONSTRUCTIVES ESTÈTIQUES, S.L. 

873/2017 27/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ CARRER DE LA FONT PER SOPAR DIA 08/07/17, 
SOCIETAT MUSICAL UNIÓN MUSICAL PAIPORTA 

874/2017 27/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

FOCS D´ARTIFICI DIA 25/06/17 A LES 21:30 H.; PLAZA DE 
L'ESGLÉSIA S. JORGE; CONFRARIA SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS 

875/2017 27/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

CESSAMENT DE L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL D. JUAN 
ANTONIO MORENO MASIÁ EN EXECUCIÓ DE L'ACORD DE 
L'AJUNTAMENT PLE DE DATA 26 DE JUNY DE 2017 DE REVISIÓ 
D'OFICI DE PROCEDIMENTS SELECTIUS 

876/2017 27/06/17  EMPRESA DE 
SERVICIS DE 

PAIPORTA ESPAI 

RECONEIXEMENT D´OBLIGACIONS NÚM. 7/2017 

877/2017 28/06/17  INTERVENCIÓ 
GENERAL 

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2017/17 

878/2017 28/06/17  OCUPACIÓ I 
COMERÇ 
GENERAL 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER FINANÇAR LA 
CONTRACTACIÓ D´AGENTS D´OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A L´EXERCICI 2018 

879/2017 28/06/17  EMPRESA DE 
SERVICIS DE 

PAIPORTA ESPAI 

RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L´ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 
"EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA", 13 DE JULIOL DE 2017. 

880/2017 28/06/17  EMPRESA DE 
SERVICIS DE 

PAIPORTA ESPAI 

APROVACIÓ DE MANAMENTS DE  PAGAMENTS NÚM. 8/2017 

881/2017 28/06/17  SECRETARIA CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES I REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN EXPEDIENT DE 
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NÚM. DATA ÀREA ASSUMPTE 

GENERAL CONTRACTACIÓ D'OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS 
SANT ROC, LA PAU I SANT FRANCESC (ENTRE ELS CARRERS 
ANTIC REGNE I SANT ROC) PPOS 2016 

882/2017 28/06/17  PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

INSCRIPCIÓ REGISTRE D´ASSOCIACIONS 

883/2017 28/06/17  BENESTAR SOCIAL AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL ACCIONS EXTRAORDINÀRIES-
PROGRAMES D'INTERVENCIÓ, 1r LLISTAT PERÍODE ESTIVAL. 

884/2017 28/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, C/ MAXIMILIANO 
THOUS, DIES 01-02/07/2017 PER FESTEJOS TAURINS; PEÑA 
BOUERA L´ESQUELLOT 

885/2017 28/06/17  CULTURA GRAL. INSTAL·LACIÓ ESCALFADORS MUSEU DE LA RAJOLERIA 

886/2017 29/06/17  BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ DEL SERVEI D´AJUDA A DOMIDICLI MUNICIPAL 
(SAD). 

887/2017 29/06/17  INTERVENCIÓ 
GENERAL 

APORTACIÓ ESTATUTÀRIA CONSORCI DE BOMBERS DE 
VALÈNCIA – 3r BIMESTRE 2017 

888/2017 29/06/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ CARRER 
SANT RAMON, 34-8 EXPTE. 46/17 

889/2017 29/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL MIGUEL 
MONTES CABANILLAS 

890/2017 29/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

NOMENAMENT INTERÍ DEL SR RAFAEL TORTOSA VILA 

891/2017 29/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

AUTORITZAR COL·LABORACIÓ MUNICIPAL PER A CELEBRAR 
PROVA D'ATLETISME DE CARÀCTER SOLIDARI EL DIA 
25/06/2017. 

892/2017 29/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

AUTORITZAR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, Ctra. PICANYA, DES DE 
C/ S. ANTONIO FINS A C/ S. EDUARDO, EL DIA 24/06/2017 PER 
CELEBRACIÓ FESTA AMB DISCOMÒBIL; FALLA SANT ANTONIO 

893/2017 29/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER UNFLABLES, MENJAR, SOPAR, 
AMBIENTACIÓ MUSICAL, CREMÀ DE LA FOGUERA I 
DISCOMÒBIL SIN TARIMA; C/ MALTA (ENTRE C/ MONCADA I 
CHIPRE); DIA 24/06/2017, A.C. FALLA JAUME I. 

894/2017 29/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

AUTORITZAR OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, FESTA INFANTIL DE 
L´AIGUA AMB PERMÍS PER AGAFAR DE LES BOQUES D´AIGUA, 
CONCURS DE PAELLES I DISCOMÒBIL: 1 DE JULIOL DE 9:30 H 
FINS A LES 2:30 H, DEL C/ MESTRE SERRANO COINCIDENT 
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NÚM. DATA ÀREA ASSUMPTE 

AMB PLAÇA CASOTA: FALLA MESTRE SERRANO 

895/2017 30/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA 
D'ACCIDENTS PER A MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, 
EMPLEATS PÚBLICS I VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE 
L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA. 

896/2017 30/06/17  INTERVENCIÓ 
GENERAL 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDITS. MOD 2017/23 

897/2017 30/06/17 JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 3 DE JULIOL DE 2017. 

898/2017 30/06/17  INTERVENCIÓ 
GENERAL 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDITS. MOD 2017/24 

899/2017 30/06/17 BENESTAR SOCIAL ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL PROGRAMA "MENJAR A 
CASA", DES DE L´1 D'OCTUBRE DE 2017 FINS AL 31 DE 
DESEMBRE DE 2018. 

900/2017 30/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

AUTORITZAR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR EN 
C/ PENYAGOLOSA, DEL 13/06/17 Al 02/07/17; ALICIA SERRANO 
ALENZA. 

901/2017 30/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER A TORRÀ EL DIA 
01/07/17 I PAELLA EL DIA 09/07/17, I SACS ARENA, AL C/ 
VINALESA. ESCENARI PER A LES FESTES A CELEBRAR EN LES 
SEUES INSTAL·LACIONS ELS DIES 30/06/17 I 1-2-7-8 I 09/07/17, 
AMB MÚSICA AMBIENT ELS DIES 30/06/17, 1-7 I 08/07/17. 
TANQUES DE SEGURETAT PER A UNFLABLES EL DIA 08/07/17; 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 

902/2017 30/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

NÒMINA ORDINÀRIA JUNY 

903/2017 30/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ VILA EMPARE FESTA FINAL DE TEMPORADA, EL 
DIA 01/07/17 DES DE LES 17:00 FINS A LES 21:00 HORES, AMB 
INSTAL·LACIÓ DUES PISCINES UNFLABLES CIRCULAR (2 
MTSX2X 1) I UNA ALTRA (1.5X1X1), CRIANDO ANDO 

904/2017 30/06/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA SOPAR EN C/ MAXIMILIANO THOUS, 
12 B PENYA BOUERA L´ESQUELLOT 

905/2017 30/06/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

RECONEIXEMENT CANVI DE TITULARITAT BAR SENSE 
AMBIENT MUSICAL C/ SANT JOAQUIM, NÚM. 39-B 
EXPTE.36/17 

906/2017 30/06/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 

CANVI DE TITULARITAT DE TALLER MECÀNIC DE VEHICLES EN 
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NÚM. DATA ÀREA ASSUMPTE 

SOSTENIBILITAT CTRA. BENETÚSSER, 49C EXPTE.43/16 

907/2017 30/06/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

CANVI DE TITULARITAT DE VENDA MENOR DE POLLASTRES A 
L´AST EN EL C/MESTRE SERRANO, 36-B EXPTE.58/16 

908/2017 30/06/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

OBERTURA D´ESTABLIMENTS EN DIVERSOS CARRERS DE LA 
POBLACIÓ 

909/2017 03/07/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

OBERTURA D´ESTABLIMENTS EN DIVERSOS CARRERS DE LA 
POBLACIÓ 

910/2017 04/07/17  BENESTAR SOCIAL AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS BÀSIQUES-
RENDA BÀSICA MUNICIPAL. 

911/2017 04/07/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES MILLORA 
ACCESSIBILITAT DIVERSOS CARRERS 

912/2017 04/07/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES REPARACIÓ 
JARDINERES AJUNTAMENT 

913/2017 04/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA FESTA SANT JOAN, EN C/ PADRE 
JORGE MARIA, DEL NÚM. 2 AL NÚM. 25 DIA 24/25 DE JUNY, 
DES DE LES 9 FINS A LES 2.30 HORES, ESCENARI, UNFLABLES, 
SOPAR, FOGUERA, DISCOMÒBIL: FALLA VERGE DELS 
DESAMPARATS 

914/2017 04/07/17  BENESTAR SOCIAL AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL D'ÚS D'HABITATGE 
HABITUAL-LLOGUER. 

915/2017 04/07/17  BENESTAR SOCIAL AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS BÀSIQUES-
ALIMENTACIÓ. 

916/2017 04/07/17  BENESTAR SOCIAL AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL D'ÚS D'HABITATGE HABITUAL 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS. 

917/2017 05/07/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

ACCEPTACIÓ EXPEDIENTS DECLARACIÓ RESPONSABLE 
D´OBRES MENORS 

918/2017 05/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

LLISTAT DEFINITIU DE ADMESOS I CONVOCATÒRIA 1r 
EXERCICI BORSA ADMINISTRATIU/VA. 

919/2017 06/07/17  TRESORERIA DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS INDEGUTS MES DE JUNY 
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NÚM. DATA ÀREA ASSUMPTE 

920/2017 06/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D´OBRES DE DIVERSES 
MILLORES EN CEIP JAUME I. 

921/2017 06/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ JARDINS DEL MUSEU RAJOLERIA I ADOSSATS; 
CARRERS ENRIQUE REIG I PALLETER (TRAMS COINCIDENTS 
AMB EL MUSEU); TRES-CENTES CADIRES I MEGAFONIA; DIA 
08/07/17; ASSOCIACIÓ FESTERS DELS GOS 

922/2017 06/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

TALL CARRER FELIPE II, DES DE LA CARRER RIBELLES, AMB 
PROHIBIT ESTACIONAR, PER SOPAR SOLIDARI, DIA 07/07/17 7; 
APAHU 

923/2017 06/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, C/ PORVENIR, 2, PER MUDANÇA; 
DIA 07/07/17; MARIA JOSÉ AROCA VALERA 

924/2017 06/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, C/ POLONIA, 6, PER MUDANÇA, DIA 
07/07/2017; ALBERTO FIGUEROA MAVARRO 

925/2017 06/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, C/ SANT ANTONI, 9, 
ESTACIONAMENT LIMUSINA, ANTONIA ALABAU 

926/2017 06/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA C/ DELS FUSTERS, 04/07/2017, CAMIÓ 
PER XIMENERA, EDUARDO VICENTE 

927/2017 06/07/17 SECRETARIA 
GENERAL 

SOL·LICITUD UTILITZACIÓ PISTA PATINATGE PLAZA 3 D'ABRIL 
TOTS ELS DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS DEL MES DE JULIOL, DE 
18:00 A 22:15 H.; CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC. 

928/2017 06/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

TALL DE C/ COVADONGA, DEL DIA 08/07/17, DE 08:00 H. A 
01:00 DEL DIA 09/07/17, PER SOPAR ANIVERSARI, JUNIOR MD 
S. JORGE. 

929/2017 06/07/17  MODERNITZACIÓ CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D´IMPLANTACIÓ DE LA LLEI 
ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL. 

930/2017 06/07/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PER A LA REDACCIÓ 
PROJECTE D’EXECUCIÓ, ESTUDI DE SEGURETAT D´OBRES I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

931/2017 06/07/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

LLICÈNCIA PARCEL·LACIÓ SOLAR CARRER MELIANA, 8 

932/2017 06/07/17  URBANISME, 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

LLICÈNCIA SEGREGACIÓ LOCAL CARRER VALÈNCIA 18 
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NÚM. DATA ÀREA ASSUMPTE 

933/2017 06/07/17  SECRETARIA 
GENERAL 

CONTRACTACIÓ DE CONSERGE PER ACUMULACIÓ DE 
TASQUES JULIOL I AGOST 2017 

 
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
 
3r.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 02070/2017.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
D'OBRES D'EXECUCIÓ DE DESPATX EN LA PRIMERA PLANTA DE L'AJUNTAMENT I REPARACIÓ DE 
FILTRACIONS A  MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS S.L. 
 

I.-FETS 
 
I.1.-Acord Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2017 per la qual es va aprovar la Memòria Valorada 
referent a l'execució de despatx en la primera planta de l'Ajuntament i reparació de filtracions de la 
façana que recau al carrer Fra Gabriel Ferrandis, així com el Plec de prescripcions tècniques i administratives 
i la invitació a les empreses perquè presenten oferta econòmica. 
 
I.2.- Informe de data 3 de juliol de 2017 signat per l'arquitecte tècnic municipal en el qual informa que 
l'oferta més avantatjosa és la presentada per la mercantil MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS S.L. per import 
de 7.020,00 € més 1.474,20 €, sent un total de 8.494,20 €. 
 
Ha resultat un coeficient de baixa de (8.494,20 €/ 8.615,47 €) 0,9859, és a dir, una baixa de (1-0,9859) x 100) 
1,4076%. 
 
I.3.- Retenció de crèdit per import de 8.615,47 € amb càrrec a la partida 92000.62300 (RC núm. 
220170009523). 

 
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 €. 
  
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/esses i als presidents/es 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 
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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 núm. 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.- Adjudicar el contracte menor de les obres d'execució de despatx en la 1ª planta de l'Ajuntament i 
reparació filtracions, per import de 7.020,00 € més 1.474,20 € en concepte d'IVA (8.494,20 €) a l’empresa 
MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL, d'acord amb l'oferta presentada i l'informe tècnic emès a aquest 
efecte. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 92000.62300. 
 
TERCER.- Significar al contractista que serà responsable durant tota la vigència del contracte de tots els 
danys i perjudicis tan directes com a indirectes que puga ocasionar, tan 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 
una assegurança de Responsabilitat Civil, que haurà d'aportar prèviament a l'inici de l'obra. A més haurà de 
dipositar la garantia del 5% del preu del contracte. 
 
QUART.- Notificar el present acord a quantes persones interessades hi haja en l'expedient i seguir en 
l'expedient el procediment i els tràmits establits en la normativa vigent. 
 
 
 
 
 
4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01590/2017.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR 
PER ALS TREBALLS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE VIES PÚBLIQUES. 
 

I.-FETS 
 
I.1.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2017 s'aprova la Memòria Valorada referent 
a la SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE VIES PÚBLIQUES, així com el Plec de prescripcions tècniques i 
administratives, així com la invitació a les empreses perquè presenten oferta econòmica. 
 
I.2.- Informe de l'arquitecte tècnic municipal en el qual informa que l'única oferta presentada en termini és 
la de la mercantil SEROVIAL SL per import de 10.676,03 € més 2.242,03 € en concepte d'IVA, sent un total 
de 12.918,37 €. Resulta un coeficient de baixa de (12.918,37/12.919,58 €) 0,9999, és a dir, una BAIXA de ((1-
0,9999)x100)0,01%. 
 
I.3.- Existència de consignació en la partida 13400.22799 del Pressupost municipal per a atendre les 
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despeses del contracte (RC 22/7416). 
 

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 
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 €, 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 núm. 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.- Adjudicar el contracte menor per als treballs de SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE VIES PÚBLIQUES 
a la mercantil SEROVIAL SL amb CIF núm. B9613579 per import de 10.676,03 € més 2.242,03 € d’IVA, sent 
un total de 12.918,37 € IVA inclòs. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 13400.22799 del pressupost general vigent per a la 
realització dels treballs de senyalització horitzontal de vies públiques, l'import que ascendeix a 10.676,03 € i 
2.242,03 € en concepte d'IVA, total 12.918,37 €. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a quantes persones interessades hi haja en aquesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 00509/2017.- LLICÈNCIA D'INTERVENCIÓ PER A 
EXECUTAR LES OBRES DE REFORMA DE L'HABITATGE SITUAT EN LA PRIMERA PLANTA DEL CARRER 
CONSTITUCIÓ NÚM. 3-1r-1ª. 
 

I.- FETS 
 
I.1.- Sra. Aurora Martínez Martínez en representació del Sr. Manuel Fuentes Tolosa en data  24 de febrer de 
2017 sol·licita llicència d'edificació per a rehabilitació d'habitatge en el carrer Constitució, núm. 3-1r-1ª, 
completant la documentació per a la concessió de la llicència en data 28 de març de 2017. 
  
I.2.- Informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de 16 de juny de 2017. 
 
I.3.- Informe tècnic i jurídic favorable, condicionat a: 
 
.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l'execució de les 
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obres serà responsabilitat del promotor, per a garantir aquesta obligació diposita en la Tresoreria municipal 
aval bancari de 300 €. 
 
.- Els diferents serveis aniran enterrats per la vorera que haurà de ser pavimentada amb rajola existent en la 
zona (tipus Ajuntament). 
 
.- Es deu sol·licitar la corresponent llicència per a la de via pública, d'acord amb l'Ordenança reguladora de 
l'ús especial de les vies públiques aprovada per acord plenari de 27 d'abril de 2006 (BOP núm. 214 de 8 de 
setembre de 2006). 

 
II.-FONAMENTS DE DRET 

 
II.1.- L'article 219 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i 
paisatge, de la Comunitat Valenciana, regula les condicions d'atorgament de les llicències, establint que 
s'atorgaran o denegaran d'acord amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de 
propietat i sense perjudici del de tercers. La legislació i el planejament urbanístic aplicables a les llicències 
seran els del moment de la seua concessió, llevat que aquesta es produïsca fóra del termini legalment 
establit, en aquest cas, seran aplicable els vigents al temps de la sol·licitud. El procediment per a la 
concessió de llicència solament s'entendrà iniciat quan la petició vaja acompanyada d'un projecte tècnic i 
dels altres documents indispensables per a dotar de contingut la resolució. 
 
II.2.- L'art. 221 de l'indicat text legal estableix un termini de tres mesos per a l'atorgament  de les llicències 
d'intervenció. 
 
II.3.- Segons l'art 220 de l'indicat text legal, la competència i el procediment d'atorgament de llicències 
s'ajustaran a la legislació sectorial que en cada cas les regule, a la de règim local i a la del procediment 
administratiu comú. L'expedient haurà d'incorporar el projecte tècnic, les autoritzacions que procedisquen i, 
a més informe tècnic i jurídic. 
 
II.4.- L'immoble on es troba l'habitatge objecte de rehabilitació està en zona de nuclic antic del Pla General i 
està inclòs en el Catàleg d'Edificis Protegits amb protecció de façana, equivalent a protecció parcial de 
l'acord plenari de 24 de setembre de 2009, es troba en la situació bàsica de sòl urbanitzat que contempla 
l'art. 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i 
rehabilitació urbana i està en zona de policia del llit del Barranc de Xiva que discorre pel municipi. 
 
II.5.- En les zones incloses dins de la zona de policia que defineix l'article 6.1.b) del TRLA, l'execució de 
qualsevol obra o treball precisarà autorització administrativa dels organismes de conca d'acord amb l'article 
9.4, que estableix que en la zona de policia de 100 metres d'amplària mesurats horitzontalment a partir del 
llit queden sotmesos al que es disposa en aquest Reglament les entre altres activitats i usos del sòl, les 
construccions de tot tipus, tinguen caràcter definitiu o provisional. 
 
CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i a tenor del que es disposa  en la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, ROF i RJ de les Entitats locals, Resolució d'Alcaldia núm. 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. Mª Aurora Martínez Martínez, en representació del Sr. Manuel Fuentes Tolosa, 



 

 
 
 
 
Página 12 
 

llicència d'intervenció per a executar les obres de reforma de l'habitatge situat en la primera planta del 
carrer Constitució núm. 3-1r-1ª (ref. cadastral 2376233YJ2627N0003ZH), segons projecte tècnic redactat per 
l'arquitecte Sr. Rafael Muñoz García, condicionada a: 
 
1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca amb motiu de les obres serà 
responsabilitat del promotor, per a açò diposita aval bancari per import de 300 €. Els diferents serveis 
urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que haurà de ser pavimentada amb 
rajola existent en la zona (tipus Ajuntament). 
 
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” (BOP núm. 214 de 8/9/2006). 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa de llicència urbanística que 
ascendeix a 327,71 € i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions  i Obres (ICIO) per import de 753,96.- 
€. 
 
TERCER.- Assenyalar que la llicència la concessió de la qual s'aprova, s'efectua llevat el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 
 
QUART.- Advertir que aquesta 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. 

 
CINQUÉ.- Traslladar l'acord present degudament a les persones interessades conforme al procediment i els 
tràmits previstos en la normativa vigent, significant-li que la llicència haurà d'estar exposada en un lloc 
visible des de l'exterior i des del seu inici fins a la seua finalització. 
 
 
6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 00536/2017.- LLICÈNCIA D'INTERVENCIÓ PER A 
EXECUTAR LES OBRES DE REFORMA DEL BAIX SITUAT EN EL CARRER CONSTITUCIÓ NÚM. 3. 
 

I.- FETS 
 
I.1.- Sr. Carlos Fuentes Martínez, en representació de Fuentes Martínez CB en data 24 de febrer de 
2017 sol·licita llicència d'edificació per a habilitació de local situat en la planta baixa del carrer 
Constitució, núm. 3-B-Dreta completant la documentació per a la concessió de la llicència en data 
28 de març de 2017 
 
I.2.- Informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de 16 de juny de 2017. 
 
I.3.- Informe tècnic i jurídic favorable, condicionat a: 
 

•Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de 
l'execució de les obres serà responsabilitat del promotor, per a garantir açò diposita en la 
Tresoreria municipal aval bancari per import de 700 €. 
•La connexió al clavegueram general, tant de residuals com de pluvials, haurà de complir el 
que es disposa en l'Ordenança municipal d'abocaments. 
•Els diferents serveis aniran enterrats per la vorera que haurà de ser pavimentada amb 
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rajola existent en la zona (tipus Ajuntament). 
•Es deu sol·licitar la corresponent llicència per a ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança reguladora de l'ús especial de les vies públiques aprovada per acord plenari de 
27 d'abril de 2006 (BOP núm. 214 de 8 de setembre de 2006). 
 

I.4.- Per part de l'enginyer municipal es condiciona que perquè produïsca efectes la comunicació 
d'activitat innòcua en el seu moment, hauran de presentar justificació del compliment del 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en l'edifici (RD 1027/2007, de 20 de juliol). 

 
II.-FONAMENTS DE DRET 

 
II.1.- L'article 219 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, 
urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, regula les condicions d'atorgament de les 
llicències, establint que s'atorgaran o denegaran d'acord amb les previsions de la legislació i del 
planejament, excepte el dret de propietat i sense perjudici del de tercers. La legislació i el 
planejament urbanístic aplicables a les llicències seran els del moment de la seua concessió, llevat 
que aquesta es produïsca fóra del termini legalment establit, en aquest cas, seran aplicables els 
vigents al temps de la sol·licitud. El procediment per a la concessió de llicència solament s'entendrà 
iniciat quan la petició vaja acompanyada d'un projecte tècnic i dels altres documents 
indispensables per a dotar de contingut la resolució. 
 
II.2.- L'art. 221 de l'indicat text legal estableix un termini de tres mesos per a l'atorgament de les 
llicències d'intervenció. 
 
II.3.- Segons  l'art 220 de l'indicat text legal, la competència i el procediment d'atorgament de 
llicències s'ajustaran a la legislació sectorial que en cada cas les regule, a la de règim local i a la del 
procediment administratiu comú. L'expedient haurà d'incorporar el projecte tècnic, les 
autoritzacions que procedisquen i, a més, informe tècnic i jurídic. 
 
II.4.- L'immoble on es troba l'habitatge objecte de rehabilitació està en zona de nucli antic del Pla 
General i està inclòs en el Catàleg d'Edificis Protegits amb protecció de façana, equivalent a 
protecció parcial de l'acord plenari de 24 de setembre de 2009, es troba en la situació bàsica de sòl 
urbanitzat que contempla l'art. 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana i està en zona de policia del llit del 
Barranc de Xiva que discorre pel municipi.  
 
II.5.- En les zones incloses dins de la zona de policia que defineix l'article 6.1.b) del TRLA, l'execució 
de qualsevol obra o treball precisarà autorització administrativa dels organismes de conca d'acord 
amb l'article 9.4, que estableix que en la zona de policia de 100 metres d'amplària mesurats 
horitzontalment a partir del llit queden sotmesos al que es disposa en aquest Reglament les 
construccions de tot tipus, tinguen caràcter definitiu o provisional. En el mateix sentit l'article 78 
del Reglament del domini públic hidràulic. 
 
CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors 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 núm. 690 de data 3 de 
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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 Comunitat de Béns “FUENTES MARTÍNEZ CB” llicència d'intervenció per a 
executar les obres de reforma del baix situat en el carrer Constitució núm. 3- (ref cadastral 
2376233YJ2627N0001LF), segons projecte tècnic redactat per l'arquitecte, Sr. Rafael Muñoz García, 
condicionada a: 
 
1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca amb motiu de les obres 
serà responsabilitat del promotor, per a açò diposita aval bancari per import de 700 €. Els diferents 
serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que haurà de ser 
pavimentada amb rajola existent en la zona (tipus Ajuntament). 
 
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” (BOP núm. 214 de 8/9/2006). 
 
3.- La connexió al clavegueram deurà complir amb el que es disposa en l'Ordenança municipal 
d'abocaments.  
 
4.- En cas d'ocupació de via pública deurà sol·licitar LLICÈNCIA d'acord amb l'Ordenança reguladora 
de l'ús especial de vies públiques (BOP núm. 214 de 8/9/2006). 
 
5.- Perquè es produïsquen els efectes de la comunicació innòcua en el seu moment, haurà de 
presentar justificació del compliment del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en l'edifici (RD 
1027/2007, de 20 de juliol). 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa de llicència urbanística que 
ascendeix a 6.956,37 € i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 
1.602,20 €. 
 
TERCER.- Assenyalar que la llicència la concessió de la qual s'aprova, s'efectua llevat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
 
QUART.- Advertir que aquesta 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. 
 
CINQUÉ.- Traslladar l'acord present degudament a les persones interessades conforme al 
procediment i els tràmits previstos en la normativa vigent, significant-li que la llicència haurà 
d'estar exposada en un lloc visible des de l'exterior i des del seu inici fins a la seua finalització. 
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7é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 816/2017/ACU.- LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A 
INSTAL·LACIÓ D'UNA ACTIVITAT DESTINADA A EMMAGATZEMATGE I TRACTAMENT DE MATERIALS PER A 
MILLORAR LES SEUES CARACTERÍSTIQUES RESISTIVES, EN AV. DE LA PASQUALETA, 6. 
 

I.-FETS 
 
I.1.- En data 21 de juliol de 2014, el Sr. José Pedro Huelamo Jareño en representació de la mercantil CLAM 
DESENVOLUPAMENTS SL, sol·licita llicència ambiental per a instal·lar una activitat dedicada a 
emmagatzematge i tractament de materials per a millorar les seues característiques resistives en l'immoble 
situat en l'Av. de la Pasqualeta, 6, completant la documentació al maig de 2017. 
 
I.2.- L'immoble es troba situat en l'OI 12 amb ordenació detallada en el Pla general pendent de 
reparcel·lació i urbanització. No obstant açò, el carrer al qual recau es troba urbanitzat i l'immoble és 
conforme als usos previstos en el planejament, no afectant a vials. No obstant açò, la llicència és a precari 
en considerar-se un ús provisional i sense dret a indemnització alguna per raó de la urbanització i 
reparcel·lació. 
 
I.3.- Segons l'informe emès per l'arquitecte municipal l'ús és compatible per a la zona on se situa, sense 
perjudici dels serveis de les companyies subministradores. 
 
I.4.- Dictamen ambiental favorable amb les mesures correctores següents: 
 
1.- L'activitat ha de connectar-se a la xarxa de sanejament conforme s'ha definit en el projecte, sent les 
arquetes de control les definides en l'Annex IV de l'Ordenança municipal d'abocaments. 
 
2.- Els residus perillosos produïts deuen ser retirats per un gestor autoritzat. 
 
3.- En virtut del que disposa l'art. 29 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, hauran 
de presentar una comunicació prèvia d'inici d'activitat davant l'òrgan ambiental autonòmic. 
 
4.- Els valors de recepció exterior provocats per l'activitat seran inferiors als 55 dB(A) mesurats en l'eix dels 
carrers adjacents a la parcel·la industrial considerada (arts 4.2.7.5 c) de les NN UU del Pla general vigent). 
 
5.- Haurà de realitzar una auditoria acústica a l'inici de l'activitat o posada en marxa, i almenys, cada cinc 
anys (art. 18 Decret 266/2004 del Consell). 
 
6.- Haurà de complir el preceptuat en el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials 
(RD 2267/2004, de 3 de desembre). 
 
7.- La indústria deurà estar inscrita en el registre integrat industrial. 
  
8.- Haurà de complir els criteris higiènics sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi establits en 
el RD 865/2003, de 4 de juliol i la Guia Tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions. 
 
9.- L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic, annexos i 
informes que consten en l'expedient, en els aspectes no fixats en el dictamen ambiental. Es compliran totes 
les disposicions aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient. 
 
I.5.- Durant l'exposició pública de l'expedient i en el termini concedit als confrontants com a conseqüència 
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del Dictamen ambiental no s'han presentat reclamacions. 
 

II.- FONAMENTS DE DRET 
 

II.1.- Se sotmet a llicència ambiental en virtut del que es disposa en l'annex II de la Llei 6/2014, de 25 de 
juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana i per 
tant al procediment previst en els articles 51 i següents de la indicada Llei. 
 
II.2.- L'art. 61 de l'indicat text legal regula l'inici de l'activitat, determinant que una vegada obtinguda la 
llicència ambiental i finalitzada, si escau, la construcció de les instal·lacions i obres, amb caràcter previ a 
l'inici de l'activitat haurà de presentar-se comunicació de posada en funcionament de l'activitat en 
l'Ajuntament i es formalitzarà d'acord amb el model que a aquest efecte té l'Ajuntament i a falta d'aquest, 
amb el qual amb caràcter general es pose a disposició en la pàgina web de la Conselleria amb competències 
en matèria de medi ambient, acompanyant-se de la documentació següent: 
 
1.- Certificat emès per tècnic competent de l'execució del projecte, en el qual s'especifique que la 
instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat i a les mesures correctores addicionals imposades 
en la llicència ambiental. 
 
2.- Certificat final d'obra emès per tècnic competent de l'habilitació d'aseos (llic. / ). 
 
3.- Còpia de la comunicació prèvia d'inici d'activitat de producció i gestió de residus davant l'òrgan 
ambiental autonòmic . 
 
4.- Còpia de tots els documents d'acceptació dels residus produïts. 
 
5.- Sol·licitud de permís d'abocaments conforme a l'annex I de l'Ordenança d'abocaments. 
 
6.- Certificat dels instal·ladors de les mesures de protecció contra incendis (ignifugacions, sistemes de 
detecció, BIES, extintors, etc.). 
 
7.- Certificat final d'obra emès per tècnic competent del projecte de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials i diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria de València. 
 
8.- Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció incendis, a fi de donar compliment a 
l'indicat en l'art. 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de 
protecció contra incendis. 
 
9.- Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria de València 
(butlletí). 
 
10.- Auditoria acústica favorable que figura en el punt 4 del dictamen ambiental. 
 
11.- Haurà de justificar la disposició i cabal suficient de subministrament d'aigua potable i d'energia 
elèctrica. 
 
II.3.- L'Ajuntament en el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació anterior, verificarà la 
documentació presentada i girarà visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les condicions 
fixades en la llicència ambiental, emetent-se informe sobre aquesta. Si d'aquesta es deriva la inadequació 
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amb el contingut de la llicència atorgada, es requerirà a la persona interessada perquè procedisca a la 
correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest efecte en funció de les deficiències a esmenar, 
no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca pronunciament exprés de conformitat. 
 
Si no es detecta inadequació amb el contingut de la llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, 
podent iniciar-se l'exercici de l'activitat. Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de 
comprovació per l'Ajuntament, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
 
Considerant el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i en la Llei 7/85, de 2 d'abril, ROF i RJ de les 
Entitats locals, Resolució d'Alcaldia núm. 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.- Exceptuant dret de propietat i sense perjudici de tercers concedir a la mercantil CLAM 
DESARROLLO, SL, (CIF: B-97546394) llicència ambiental per a instal·lació d'una activitat destinada a 
emmagatzematge i tractament de materials per a millorar les seues característiques resistives, de 
conformitat amb el projecte tècnic i annex presentat i subscrit per l'enginyer tècnic industrial, Sr. Francisco 
Javier Taberner Sanchís, els informes tècnics i l'informe ambiental redactat pels tècnics municipals, amb les  
condicions següents: 
 
1.-L'activitat ha de connectar-se a la xarxa de sanejament conforme s'ha definit en el projecte, sent les 
arquetes de control les definides en l'Annex IV de l'Ordenança municipal d'abocaments. 
 
2.-Els residus perillosos produïts deuen ser retirats per un gestor autoritzat. 
 
3.-En virtut del que es disposa en l'art. 29 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, 
hauran de presentar una comunicació prèvia d'inici d'activitat davant l'òrgan ambiental autonòmic. 
 
4.-Els valors de recepció exterior provocats per l'activitat seran inferiors als 55 dB(A) mesurats en l'eix dels 
carrers adjacents a la parcel·la industrial considerada (arts. 4.2.7.5 c) de les NN UU del Pla general vigent). 
 
5.-Haurà de realitzar una auditoria acústica a l'inici de l'activitat o posada en marxa, i almenys, cada cinc 
anys (art. 18 Decret 266/2004 del Consell). 
 
6.- Haurà de complir el preceptuat en el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials 
(RD 2267/2004, de 3 de desembre). 
 
7.-La indústria deurà estar inscrita en el registre integrat industrial. 
 
8.-Haurà de complir els criteris higiènics sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi establits en el 
RD 865/2003, de 4 de juliol i la Guia tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions. 
 
9.-L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic, annexos i 
informes que consten en l'expedient, en els aspectes no fixats en el dictamen ambiental. Es compliran totes 
les disposicions aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient. 
 
SEGON.- Significar a la mercantil interessada que l'acord present no autoritza el funcionament de l'activitat i 
que amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, i en compliment del que es disposa en l'art. 61 la Llei 6/2014, de 
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25 de juliol, una vegada finalitzada la construcció de les instal·lacions i obres haurà de presentar la 
comunicació de posada de funcionament davant aquest Ajuntament, acompanyada de la següent 
documentació: 
 
1.- Certificat emès per tècnic competent de l'execució del projecte, en el qual s'especifique que la 
instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat i a les mesures correctores addicionals imposades 
en la llicència ambiental. 
 
2.-Certificat final d'obra emès per tècnic competent de l'habilitació aseos (llic. 198/ 16 ). 
 
3.-Còpia de la comunicació prèvia d'inici d'activitat de producció i gestió de residus davant l'òrgan ambiental 
autonòmic. 
 
4.-Còpia de tots els documents d'acceptació dels residus produïts. 
 
5.-Sol·licitud de permís d'abocaments conforme a l'Annex I de l'Ordenança d'abocaments. 
 
6.-Certificat dels instal·ladors de les mesures de protecció contra incendis (ignifugacions, sistemes de 
detecció, BIES, extintors, etc.). 
 
7.-Certificat final d'obra emès per tècnic competent del projecte de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials, diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria de València. 
 
8.- Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció incendis, a fi de donar compliment a 
l'indicat en l'art. 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de 
protecció contra incendis. 
 
9.- Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria de València 
(butlletí). 
 
10.- Auditoria acústica favorable que figura en el punt 4 del dictamen ambiental. 
 
11.- Haurà de justificar la disposició i cabal suficient de subministrament d'aigua potable i d'energia 
elèctrica. 
 
TERCER.- Significar-li a la persona interessada que l'Ajuntament disposarà del termini d'un mes des de la 
presentació de la comunicació, per a verificar la documentació presentada i girar visita de comprovació. Del 
resultat de la comprovació s'emetrà informe i si d'aquest es deriva la inadequació amb el contingut de la 
llicència atorgada, se li requerirà perquè procedisca a la correcció dels defectes advertits, atorgant termini a 
aquest efecte en funció de les deficiències a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca 
pronunciament exprés de conformitat per part de l'Ajuntament. Si no es detecta inadequació amb el 
contingut de la llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de 
l'activitat. Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament, 
podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
 
QUART.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa per llicència ambiental per import de 
1.875,00 €. 
 
CINQUÉ- Significar-li a la persona interessada que la llicència caducarà quan l'exercici de l'activitat no s'inicie 
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en el termini de tres anys, a partir de la data de l'atorgament de la llicència, així com quan l'exercici de 
l'activitat o instal·lació es paralitze per termini superior a dos anys, excepte en casos de força major. No 
obstant açò, per causes justificades, el titular de l'activitat o instal·lació podrà sol·licitar de l'òrgan 
competent una pròrroga dels terminis anteriorment assenyalats. 
 
SISÉ.- Traslladar el present acord degudament a les persones interessades conforme al procediment i els 
tràmits previstos en la normativa vigent. 
 
 
8é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 828/2017/ACU.- ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ DE VIALS 
EFECTUADA PER LA SRA. Mª CARMEN RUBIO SANTOS PER A LA SEUA DESTINACIÓ A VIALS, A COMPTE DE 
LA REPARCEL·LACIÓ DE L'UE 5. 
 

I.- FETS 
 
I.1.- En data 17 de febrer de 2017, la Sra. Mª del Carmen Rubio Santos presenta sol·licitud sobre 
innecessarietat de llicència per a segregar porció de finca destinada a vials per a la seua cessió a 
l'Ajuntament, acordada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de març de 2017. 
 
I.2.- En Escriptura Pública de data 15 de maig de 2017 atorgada davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de 
València, Sr. Vicente Juan Escrivá Rubio i amb nombre del seu protocol 882, Sr. Daniel de la Fuente Muñoz 
en nom i representació de la Sra. Mª del Carmen Rubio Santos segrega i cedeix a l'Ajuntament de Paiporta 
per a la seua destinació a vials, a compte de la reparcel·lació de l'UE 5 i amb la reserva de l'aprofitament 
d'aquestes finques per a materialitzar-ho en aquesta UE 5 i en concret en la parcel·la de resultat les  finques 
següents: 
 
a) De la finca 1.225 se segreguen per a la seua cessió a l'Ajuntament 374 m² destinats a vials que es 
corresponen amb el vial denominat Av. de la Pasqualeta , reservant-se el seu aprofitament que s'estima en 
534,95 m²/sostre per a materialitzar-ho en la Unitat d'Execució núm. 5, i en concret en la parcel·la de 
resultat doncs les cessions són a compte de la reparcel·lació que s'efectue. 
 
Límits: nord, finca destinada a vial que se segrega a aquest efecte de la registral 1256; sud i oest, amb vial; i 
est, amb resta de la finca matriu de la qual se segrega. 
 
b) De la finca 1.256 se segreguen per a la seua cessió a l'Ajuntament 280 m², destinats a vials que es 
corresponen amb el vial denominat Av. de la Pasqualeta, reservant-se el seu aprofitament que s'estima en 
400,83 m² de sostre per a materialitzar-ho en la Unitat d'Execució núm. 5, i en concret en la parcel·la de 
resultat doncs les cessions són a compte de la reparcel·lació que s'efectue. 
 
Límits: nord, camí que la separa de la cadastral 3582801YJ2638S0001OB; sud, finca destinada a vial que se 
segrega amb aqueixa finalitat de la registral 1.255; est, resta de la finca matriu de la qual aquesta se 
segrega; oest, vial. 
 
c) De la finca 2.988 se segreguen per a la seua cessió a l'Ajuntament 505 m², destinats a vials que es 
correspon amb part del vial denominat carrer Sèquia de Faitanar, reservant-se el seu aprofitament que 
s'estima en 722,15 m² de sostre per a materialitzar-ho en la Unitat d'Execució núm. 5, i en concret en la 
parcel·la de resultat, doncs les cessions són a compte de la reparcel·lació que s'efectue. 
 
Límit: nord, camí que la separa de les parcel·les cadastrals 3582817YJ2638S0001AB i 
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3582801YJ2638S0001OB; sud, parcel·la cadastral 3480325YJ2637N0001AK; est, vial i oest, resta de la finca 
matriu de la qual aquesta se segrega. 
 
I.3.- La cessió és gratuïta i lliure de càrregues. L'aprofitament reservat és sense perjudici del que resulte de 
la reparcel·lació que s'aprove i de la cessió d'aprofitament a l'administració actuant. 

 
II.- FONAMENTS JURÍDICS 

 
II.1.- L'article 78.3 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i 
paisatge, de la Comunitat Valenciana, determina que les transferències d'aprofitament poden aplicar-se tant 
a actuacions aïllades com integrades, sempre que les parcel·les edificables presenten un excedent 
d'aprofitament i siga insuficient, per a la seua compensació, la mera cessió dels terrenys contigus i 
necessaris per a urbanitzar-les, i en virtut de l'art. 79 del mateix text legal estableix que amb motiu d'una 
cessió gratuïta de terrenys a l'administració, el cedent pot reservar-se l'aprofitament subjectiu dels terrenys 
per a la seua posterior transferència. Qui sufrague el preu just expropiatori d'un terreny, o renuncie a 
percebre-ho, pot reservar-se el seu corresponent aprofitament, motiu pel qual els aprofitaments resultants 
de la cessió s'efectuaran en la UE 5 i a compte de les cessions de la reparcel·lació que li corresponga. 
 
II.2.- Articles 9, 10 i 12 del Reglament de béns de les Entitats locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de 
juny, a tenor dels quals les entitats locals tindran capacitat jurídica plena per a adquirir i posseir béns de 
totes les classes, podent adquirir-los per atribució de la Llei, a títol onerós amb exercici o no de la facultat 
d'expropiació, per herència, llegat o donació, per prescripció, per ocupació i per qualsevol altra manera 
legítima conforme a l'ordenament jurídic. L'adquisició de béns a títol gratuït no estarà subjecta a restricció 
alguna. 
 
I tenint en compte el que es disposa en els fonaments anteriors i a tenor del que es disposa en la Resolució 
d'Alcaldia núm. 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.- Acceptar la cessió de vials efectuada en Escriptura Pública de data 15 de maig de 2017 atorgada 
davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de València, Sr. Vicente Juan Escrivá Rubio i amb nombre del seu 
protocol 882, pel Sr. Daniel de la Fuente Muñoz en nom i representació de la Sra. Mª del Carmen Rubio 
Santos per a la seua destinació a vials, a compte de la reparcel·lació de l'UE 5 i amb la reserva de 
l'aprofitament d'aquestes finques per a materialitzar-ho en aquesta Unitat d'Execució i en concret en la 
parcel·la de resultat. Tot açò segons el següent: 
 
a) De la finca 1.225 se segreguen per a la seua cessió a l'Ajuntament 374 m² destinats a vials que es 
corresponen amb el vial denominat Av. de la Pasqualeta, reservant-se el seu aprofitament que s'estima en 
534,95 m²/sostre per a materialitzar-ho en la Unitat d'Execució núm. 5, i en concret en la parcel·la de 
resultat, doncs les cessions són a compte de la reparcel·lació que s'efectue 
 
Límits: nord, finca destinada a vial que se segrega a aquest efecte de la registral 1256; sud i oest, amb vial; i 
est, amb resta de la finca matriu de la qual se segrega. 
 
b) De la finca 1.256 se segreguen per a la seua cessió a l'Ajuntament 280 m², destinats a vials que es 
corresponen amb el vial denominat Av. de la Pasqualeta, reservant-se el seu aprofitament que s'estima en 
400,83 m² de sostre per a materialitzar-ho en la Unitat d'Execució núm. 5, i en concret en la parcel·la de 
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resultat, doncs les cessions són a compte de la reparcel·lació que s'efectue. 
 
Límits: nord, camí que la separa de la cadastral 3582801YJ2638S0001OB; sud, finca destinada a vial que se 
segrega amb aqueixa finalitat de la registral 1.255; est, resta de la finca matriu de la qual aquesta se 
segrega; oest, vial. 
 
c) De la finca 2.988 se segreguen per a la seua cessió a l'Ajuntament 505 m², destinats a vials que es 
correspon amb part del vial denominat carrer Sèquia de Faitanar, reservant-se el seu aprofitament que 
s'estima en 722,15 m² de sostre per a materialitzar-ho en la Unitat d'Execució núm. 5, i en concret en la 
parcel·la de resultat, doncs les cessions són a compte de la reparcel·lació que s'efectue. 
 
Límits: nord, camí que la separa de les parcel·les cadastrals 3582817YJ2638S0001AB i 
3582801YJ2638S0001OB; sud, parcel·la cadastral 3480325YJ2637N0001AK; est, vial i oest, resta de la finca 
matriu de la qual aquesta se segrega. 
 
SEGON.- Les cessions que s'efectuen són a compte de les quals s'hagen de produir com a conseqüència de la 
reparcel·lació de l'UE 5 i l'aprofitament que es reserva la cedent sense perjudici del que resulte de la 
reparcel·lació que s'aprove i de la cessió d'aprofitament a l'administració actuant es materialitzarà en 
aquesta unitat. 
 
TERCER.- Les cessions s'efectuen lliures de càrrega i gravàmens, sent de compte de la cedent les despeses 
d'inscripció. 
 
QUART.- Notificar el present acord a aquelles persones que estiguen afectades pel mateix. 
 
 
9é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01018/2017.- LLICÈNCIA D'EDIFICACIÓ PER A 
EXECUTAR LES OBRES DE REFORMA DEL LOCAL SITUAT EN EL CARRER FLORIDA 47-49. 
 

I.-FETS 
 
I.1.- En data 8 de març de 2017, el Sr. Mario Deltoro Comes, en nom de la mercantil CODELCO-LEVANTE SL, 
sol·licita llicència d'edificació per a habilitació de local existent en el carrer Florida 47-49 amb la finalitat 
d'adaptar-ho a les condicions urbanístiques actuals i a les necessitats que requereix la implantació d'una 
activitat destinada a magatzem, exposició i venda de materials de construcció, (ref cadastral 
2078805YJ2627N0001ZF, 2078805YJ2627N0002XG, 2078805YJ2627N0009YX, 2078805YJ2627N0010RB) 
d'acord amb el projecte i annexos dels arquitectes, Sr. Javier Martínez Cuadrón i Sr. Rodrigo Buj Pérez. La 
part de l'edifici que es troba en el pati de l'illa de cases està fora d'ordenació pel que es van a efectuar obres 
per a adaptar-ho a l'ordenació prevista en el planejament vigent. Esmenant documentació en data 12 de 
juliol de 2017. 
 
I.2.- Es troba en la zona d'eixample del sòl urbà on es permet l'ús al que es va a destinar. 
 
I.3.- Per l'arquitecte municipal s'informa favorablement l'ús i la llicència sol·licitada sense perjudici de 
l'informe de les instal·lacions i 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 açò dipositen en la Tresoreria municipal, aval 
bancari per import de 300,00 €. 
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2.- Els guals per a vehicles hauran de complir el previst en l'Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de 
Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/23004, de 5 de març, del Consell de la 
Generalitat, en matèria d'accés al medi urbà. 
 
3.- 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 núm. 214 de data 8 de setembre de 2006. 
 
4.- 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. 
 
5.- Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que haurà 
de ser pavimentada amb rajola existent en la zona (tipus Ajuntament). 
 
6.- Haurà de presentar Estadística d'Edificació i Habitatge model EV-1. 

 
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 els actes que estan subjectes a llicència urbanística en 
relació amb l'article 1.4.1. de les Normes Urbanístiques del PGOU que també regula els actes subjectes a 
llicència. 
 
II.2.- Article 4.2.3.1 i) de les Normes Urbanístiques del PGOU que regula les edificacions a l'interior de les 
illes de cases, establint que aquestes tindran una altura total màxima de sis metres, no podent-se 
sobrepassar l'altura màxima de planta baixa en un ample de 3,5 m. des de l'alineació de la façana interior de 
l'edificació. 

 
II.3.- Article 27 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i foment de la qualitat de 
l'edificació, al tenor de la qual la llicència municipal d'edificació és l'acte pel qual l'Ajuntament autoritza al 
promotor per a l'execució de les obres d'edificació, conforme a les previsions i determinacions del projecte 
presentat, i reconeix que aquest és conforme al que es disposa en el planejament, la legislació urbanística, 
la d'ordenació de l'edificació quant als requisits bàsics de qualitat, i qualsevol altra legislació sectorial 
concurrent en funció de les característiques i usos de l'edifici. Les llicències municipals d'edificació 
s'atorgaran exceptuant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers, llevat que afecten a domini públic o 
sòls patrimonials. 
 
II.4.- Tal com estableix l'art. 68 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, control i 
qualitat ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, quan l'instrument d'intervenció ambiental per a 
instal·lar una activitat siga la declaració responsable ambiental com és el cas, amb anterioritat a la 
presentació davant l'Ajuntament de la declaració responsable ambiental, les persones interessades hauran 
d'haver efectuat, d'acord amb l'establit en la normativa en vigor, les obres i les instal·lacions elèctriques, 
acústiques i de seguretat industrial i altres que resulten procedents en funció de l'activitat a desenvolupar, 
així com haver obtingut les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen legalment exigibles 
per la normativa sectorial aplicable a l'activitat. 
 
CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments anteriors i a tenor del que es disposa en la Resolució 
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d'Alcaldia núm. 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 mercantil CODELCO-LLEVANT SL, llicència d'edificació per a executar les obres de 
reforma del local situat en el carrer Florida 47-49 (ref. cadastral 2078805YJ2627N0001ZF, 
2078805YJ2627N0002XG, 2078805YJ2627N0009YX, 2078805YJ2627N0010RB) d'acord amb el projecte i els 
annexos dels arquitectes, Sr. Javier Martínez Cuadrón i Sr. Rodrigo Buj Pérez, 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 açò dipositen en la Tresoreria municipal, aval 
bancari per import de 300,00 €. 
 
2.- Els guals per a vehicles hauran de complir el previst en l'Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de 
Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la 
Generalitat, en matèria d'accés al medi urbà. 
 
3.- 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 núm. 214 de data 8 de setembre de 2006. 
 
4.- 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. 
 
5.- Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que haurà 
de ser pavimentada amb rajola existent en la zona (tipus Ajuntament). 
 
6.- Haurà de presentar Estadística d'Edificació i Habitatge model EV-1. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa de llicència urbanística que 
ascendeix a 1.081,92€ i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 
2.532,01€. 
 
TERCER.- Assenyalar que la llicència la concessió de la qual s'aprova, s'efectua exceptuant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
 
QUART.- Advertir que aquesta 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. 
 
CINQUÉ.- Traslladar l'acord present degudament a les persones interessades conforme al procediment i els 
tràmits previstos en la normativa vigent, significant-li que la llicència haurà d'estar exposada en un lloc 
visible des de l'exterior i des del seu inici fins a la seua finalització. 
 
 
10é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 02262/2017.- DEVOLUCIÓ D'AVAL EDIFICACIONS MARÍ 
BAIXAULI S.L. PER CONTRACTE MENOR OBRES REMODELACIÓ BANYS INFANTILS CEIP L'HORTA I CEIP 
JAUME I. 
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I.- FETS 

 
I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 1.831,70 €, formulada per l'empresa 
EDIFICACIONES MARÍ BAIXAULI, SL, presentada en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, el dia 15 de 
juny de 2017, amb número 2017012923. 
 
I.2.- El citat aval per import de 1.831,70 €, va ser dipositat com a garantia definitiva del contracte menor 
d'OBRES REMODELACIÓ BANYS INFANTILS CEIP L'HORTA I CEIP JAUME I, signada l'adjudicació mitjançant 
Decret 623/2016 de data 6 de juliol de 2016. 
 
I.3.- La coordinadora del Gabinet d'Educació de Paiporta, el 29 de juny 2017, informa favorablement de la 
devolució del citat aval. 
 

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, 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. 90 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, regula la devolució i 
cancel·lació de les garanties definitives, establint en la núm. 1 que no serà retornada la garantia fins que 
s'haja complit satisfactòriament el contracte. S’afegeix en el seu apartat 2 que, aprovada la liquidació del 
contracte, si no resultaren responsabilitats que hagen d'exercitar-se sobre la garantia i transcorregut el 
termini d'aquesta, si escau, es dictarà acord de devolució d'aquella o devolució de l'aval. I d'altra banda, 
l'art. 88 del citat text legal regula els conceptes dels quals responen les garanties definitives. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva sol·licitada, per l'import de 1.831,70 € a l'empresa  
EDIFICACIONES MARÍ BAIXAULI, S.L. aprovant la liquidació del contracte menor d'OBRES REMODELACIÓ 
BANYS INFANTILS CEIP L'HORTA I CEIP JAUME I, signada l'adjudicació mitjançant Decret 623/2016 de data 6 
de juliol de 2016. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a totes les persones interessades en l'expedient. 
 
 
11é.- EDUCACIÓ.- 02401/2017.- APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DELS CURSOS DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE 
PERSONES ADULTES 2017/2018. 
 
Es dóna compte de l’expedient administratiu per a establir el preu públic en el Centre de Formació de 
Persones Adultes municipal Curs 2017-2018 en concepte d’ajuda de despesa de manteniment en els cursos 
de Formació Bàsica i Tallers, i tots els informes i documents que obren en aquest, i sobre la base dels 
següents 

I.- FETS 
 

I.1- Informe de la directora de l'Escola d'Adults desglossant les despeses i ingressos estimats. 
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DESPESES ESTIMADES 

DIRECTES: PERSONAL 170.120,92 € 

INDIRECTES 15% 25.518,13 € 

TOTAL DESPESES 195.639,05 € 
 
INGRESSOS ESTIMATS 

CONVENI DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT 138.000,00 € 

TOTAL INGRESSOS 138.000,00 € 

TOTAL DESPESES 195.639,05 € 

TOTAL INGRESSOS 138.000,00 € 

DIFERÈNCIA 57.639,05 € 

 
I.2.- Vistes les despeses ocasionades per la realització de cursos i tallers al Centre de Formació de Persones 
Adultes municipal i per als quals s’estima un nombre de 600 alumnes inscrits/es, el preu públic se situa en 
96,065 €. 
 
I.3.- Hi ha dotació pressupostària per escometre les despeses derivades de la realització dels cursos i tallers 
del CFPA. Partides: 32600.13100, 32600.16000, 32600.21200, 32600.21300, 32600.22101, 32600.22609, 
32600.22699, 32600.22799, 32600.22602. 
 
I.4.- Existeixen raons socials i culturals que minoren el preu per a l'alumnat, i és per eixa raó que es proposa 
el preu públic per a tots ells: 
 
 • Preu públic per alumne/a: 10 € 
 
I.5.- L'alumnat que s'inscriga en els tallers que s’imparteixen per l'empresa adjudicatària del servei TALLERS 
DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, quedarà exempt del pagament d'aquesta quota. 
 
I.6.- La diferència d'ingressos serà assumida per l'Ajuntament. 
 

II.-FONAMENTS JURÍDICS 
 

II.1.- L'educació de persones adultes apareix configurada amb entitat pròpia en el títol primer de la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei 8/2013, de 9 desembre, per a la millora de 
la qualitat educativa, en una clara aposta per l'educació permanent com a principi bàsic del sistema 
educatiu i com a mecanisme que prepara els ciutadans i les ciutadanes per adaptar-se als continus canvis 
culturals, tecnològics i productius que caracteritzen la societat actual. 
 
II.2.- La Llei 8/1989, de 13 d'abril, de tasses i preu públic en l'article 25 apartat 2, assenyala que quan 
existisquen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellen, podran assenyalar-
se preus públics que resulten inferiors, prèvia adopció de les previsions pressupostàries oportunes per a la 
cobertura de la part del preu subvencionat. 
 
II.3.- 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, pareix que el 
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procediment més adequat és el de contracte menor que es defineix exclusivament per la seua quantia, que 
en el cas dels contractes de subministrament, no podran excedir els 18.000 €, sense que la seua duració 
puga ser superior a 1 any ni ser objecte de pròrrogues. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el preu públic dels cursos del Centre de Formació de Persones Adultes en la quantitat de 
10€ per alumne/a. 
 
SEGON.- Notificar el present acord als departaments interessats i seguir en l’expedient el procediment 
establit per la normativa vigent. 
 
 
12.- CULTURA.- 02143/2017.- CONTRACTACIÓ MENOR DELS ESPECTACLES PIROTÈCNICS PER A LES FESTES 
POPULARS 2017. 
 
En relació a l’expedient de contractació menor dels espectacles pirotècnics per a les Festes Populars 2017, 
en virtut del que establixen els articles 172 i 175 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i basat en els 
següents, 
 

I.- ANTECEDENTS 
 

I.1.- Previsió de, seguint la tradició, programar diferents espectacles pirotècnics dins dels actes de les Festes 

Populars 2017. 
 

I.2.- Per a l’execució del actes pirotècnics esmentats, la Corporació Municipal no té els mitjans propis, tant 
personals com materials i, per tant, com que considera convenient efectuar la contractació del dit servei, 
s’han sol·licitat els següents pressupostos: 
 

 Mascletà Castell Total Pressupost 

Proveïdor Massa (Kg.) Duració Massa (Kg.) Duració Massa (Kg.) Duració 

9.000,00 € 
IVA inclòs 

Aitana 37,09 275 98,97 600 136,06 875 
Caballer FX 54,76 301 141,91 776 196,67 1067 
Hermanos 
Caballer 38,49 300 95,68 580 134,17 880 
F A del 
Mediterraneo 
S.L.U. 68,77 300 180,62 600 249,39 900 
Pirotècnica 
Murciana 60,00 360 120,00 660 180,00 1020 
Pironova 33,47 326 62,66 444 96,13 770 
Ricardo Caballer 36,78  68,89  105,67  

 
I.3.- Existència de consignació pressupostària per a atendre les despeses derivades del contracte en la 

partida 33800 22609 (RC 22017/10340) del Pressupost Municipal. 
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I.4.- Informe del Tècnic de Cultura indicant que el millor pressupost rebut de cara a la contractació dels actes 

pirotècnics de les Festes Populars 2017 és el presentat per Pirotècnia del Mediterráneo. 
 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 

II. 1.- D’acord amb el que estableix l’article 20 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes de creació i interpretació 
artística i literària o espectacles tindran la consideració de contractes privats. Els contractes privats es 
regiran, quant a la seua preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, per la present Llei i les 
seues disposicions de desplegament, i s’aplicaran supletòriament les restants normes de dret administratiu 
o, si escau, les normes de dret privat, segons corresponga per raó del subjecte o entitat contractant. Quant 
als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat. 

 
II. 2.- Segons l’Article 138 d’aquest text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es consideren 
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 €, quan es tracte de contractes d’obres, o a 
18.000 €, quan es tracte d’altres contractes, sense perjuí del que disposa l’article 206 en relació amb les 
obres, servicis i subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. 
 
II.3.- 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. 
 
II.4.- Segons l’article 23 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre en cap cas els contractes menors podran tindre una duració superior a 
un any, ni ser objecte de pròrroga. 
 
------------------------------- 
 
II.5.- L’òrgan competent per a efectuar la present contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de 

l’Alcaldia. L’òrgan de contractació de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 

de novembre, és l’Alcaldia, ja que el seu import no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, 

en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració no siga 

superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el 

percentatge indicat, pel que fa als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 

assenyalada. En l’Ajuntament de Paiporta, esta facultat està delegada en la Junta de Govern Local, quan la 

quantia dels contractes respectius siga superior a 6.000,00 €, per Decret núm. 690, de 3 de juliol de 2015. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar la contractació dels espectacles pirotècnics de les Festes Populars 2017 amb F A del 

Mediterràneo S.L.U., d´acord amb l´oferta presentada i amb el preu de 9.000,00 € IVA inclòs. 
 

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 33800 22609 (RC 22017/10340) del 

pressupost municipal vigent. 
 

TERCER.- Seguir en l’expedient el procediment i tràmits establerts i notificar el present acord als interessats i 
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als serveis municipals afectats. 
 
 
13.- CULTURA.- 01780/2017.- CONCESSIÓ DIRECTA D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA JUNTA 
COORDINADORA DE COMPARSES DE MOROS I CRISTIANS DE PAIPORTA PER A RECOLZAR 
ECONÒMICAMENT EL SEU FUNCIONAMENT I ACTIVITATS GENERALS DURANT L'EXERCICI 2017. 
 
En relació amb l’expedient de concessió directa d’una subvenció nominativa a la Junta Coordinadora de 
Comparses de Moros i Cristians de Paiporta per a recolzar econòmicament el seu funcionament i activitats 
generals durant l´exercici 2017, en virtut del que estableixen els articles 172 i 175 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, s’emet un informe, basat en els següents, 

 
 

I.- ANTECEDENTS 
 

I.1.- Providència del Regidor Delegat de Cultura, Alberto Torralba Campos, en la qual disposa iniciar d’ofici 
expedient per a la concessió d'una subvenció de 20.000,00 € a la Junta Coordinadora de Comparses de 
Moros i Cristians 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 
48007 (RC 22017/8683) destinada a la concessió d'una subvenció nominativa a la Junta Coordinadora de 
Comparses de Moros i Cristians de Paiporta en el Pressupost 2017. 
 
I.3.- Documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries 
i davant la Seguretat Social presentada pel representant legal de la Junta Coordinadora de Comparses de 
Moros i Cristians 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 de 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. 
 
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, disposar i ordenar el pagament de la despesa corresponent a la següent subvenció: 
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Entitat: Junta Coordinadora de Comparses de Moros i Cristians de Paiporta. 
Subvenció: 20.000,00 € 
RC: 22017/8683 
Partida: 33800 48007 
 
SEGON.- Aprovar el model de conveni que s’adjunta a l´expedient. 
 
TERCER.- Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta i al Regidor Delegat de Cultura a signar el conveni 
corresponent en nom de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Seguir en l’expedient el procediment i tràmits establerts. 
 
 
14.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 02370/2017.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL 
FUNCIONAMENT DEL LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ COMERCIAL DIRIGIDA A LA TORNADA A L'ESCOLA. 
 

I.- ANTECEDENTS 
 

L'Ajuntament de Paiporta està adherit a 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 la xarxa, així com executar actuacions de caràcter promocional que dinamitzen el comerç de les ciutats. 
 
A causa de la necessitat de realitzar actuacions de promoció comercial que incentiven les compres al 
municipi de Paiporta i que siguen al·licient per al seu desenvolupament econòmic i davant la iniciativa de la 
Regidoria d’Ocupació i Comerç d'organitzar una campanya per a la promoció comercial destinada a la 
tornada a l’escola. 
 
Mitjançant aquesta iniciativa es pretén donar un impuls a aquest sector amb la finalitat de consolidar un 
comerç pròxim, de qualitat i atractiu, que oferisca un bon servei i que s'adapte a les necessitats dels 
ciutadans. 
 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 

II.1.- L’art. 25.2 apartat i) assenyala que: «El Municipi exercirà, en tot cas, com a competències pròpies, en 
els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries: i) Fires, 
proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant». 
 
II.2.- Article 86 apartat 2 en el qual s’especifica: «La Generalitat facilitarà l'acostament al ciutadà de 
l'activitat administrativa en matèria de comerç, a través de la implantació d'una xarxa d'agències per al 
foment de la innovació comercial que, distribuïdes espacialment i coordinades per la Conselleria competent 
en matèria de comerç, donen resposta a les necessitats del sector en clau local». 
 
II.3.-L'Ajuntament de Paiporta impulsa una política de foment i desenvolupament del sector comercial des 
de l'any 2007, en el qual es va crear l'Agència de Foment de la Innovació Comercial, i des de llavors s'han 
gestionat diverses campanyes de promoció i incentivament del comerç local. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar la despesa per un import de 500 € amb càrrec a la partida pressupostària 43110 48001 
del pressupost vigent i RC 220170010550. 
 
SEGON.- Aprovar les bases que han de regir el funcionament de la campanya de promoció comercial dirigida 
a la tornada a l’escola, la qual consisteix en el sorteig de 10 xecs per valor de 50 € cadascun d'ells, segons les 
bases que a continuació es detallen: 
 

“BASES DEL CONCURS TORNA A L’ESCOLA AMB EL COMERÇ DE PAIPORTA 
 

L'Ajuntament de Paiporta, per mitjà de la Regidoria d'Ocupació i Comerç, organitza un concurs dins de la 
campanya de dinamització comercial amb motiu de la tornada a l’escola 
 
1.-Descripció de la campanya: La finalitat del concurs és dinamitzar i fomentar les compres amb motiu de la 
tornada a l’escola amb el sorteig de 10 xecs per valor de 50 € que s’hauran consumir als comerços que 
s'adherisquen a aquesta campanya. 
 
2.-Premis: 10 xecs per valor de 50 € cadascun d'ells. Cada val o xec estarà dividit en participacions de 10 € 
cadascun d'ells. Si el preu de la compra és inferior a 10 €, el comerç no haurà de retornar cap import. Donat 
el cas que la compra siga superior a 10 €, el consumidor o consumidora haurà d'abonar la diferència de 
preu. 
 
L'organització facilitarà una llista dels comerços adherits a la campanya i on s'han de realitzar les compres. 
Les persones premiades no podran exigir ni el canvi del premi per un ben o servei diferent de l'indicat ni el 
seu valor en diners, de manera que aquest premi no serà negociable o transferible. En cas de no esgotar els 
diners del premi íntegrament al llarg del termini establit, es perdrà la diferència. 
 
Els premis es lliuraran a les persones afavorides en les condicions descrites i sense comportar obligació de 
realitzar cap contraprestació addicional a les establides en les presents bases de conformitat amb la 
legislació aplicable. 
 
«Per aplicació de l'article 75 punt tercer lletra f) del Reglament de l'IRPF aprovat per RD 439/2007, aquests 
premis no estaran subjectes a retenció en trobar-se el seu import per sota del mínim exempt de 300 €». 
 
3.- Inscripció: La inscripció serà gratuïta. Els comerços que desitgen inscriure's en aquesta campanya han de 
enviar un correu electrònic a atorres@paiporta.es, on s’indique el nom del comerç, l’activitat, la persona de 
contacte, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. La data límit d'inscripcions és el 4 d'agost de 2017. 
 
4.-Participació 
 
Comerciants: 
 
Poden participar tots els comerços minoristes l'activitat dels quals es desenvolupe en el terme municipal de 
Paiporta. La campanya està enfocada principalment a llibreries, papereries, tendes de moda infantil, calçat, 
informàtica i òptiques, però està oberta a qualsevol establiment que venda o preste serveis i/o productes 
relacionats amb l'inici del curs escolar. 
 
Perquè els aparadors cobren notorietat i servisca de reclam als clients, els comerços que s’inscriguen a 
aquesta campanya rebran elements amb la imatge d’aquesta: un cartell per a penjar o pegar a l'aparador, 
fullets amb els comerços participants i bitllets perquè puguen lliurar als clients. Aquest material haurà de ser 
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recollit a l'Agència de Foment de la Innovació Comercial el 31 d'agost (C/ Santa Ana, núm. 35). 
 
Cada comerç ha de recopilar aquests bitllets durant la campanya i el dilluns 2 d'octubre es lliuraran en 
l'Ajuntament (oficina ÚNICA, en horari d'oficina). 
 
Consumidors: 
 
Per poder participar en el concurs, cal emplenar un bitllet, que serà lliurat al client en fer una compra 
mínima de 10 € o import superior (des del dia 1 fins al 30 de setembre respectivament) en algun dels 
comerços adherits a la campanya i que apareguen en el fullet que es realitzarà a tals efectes i que estarà 
penjat a la pàgina web de l’Ajuntament: www.paiporta.es. El comprador ha d'emplenar i lliurar aquest bitllet 
en el comerç junt amb el tiquet de compra. 
 
Queden exclosos els titulars dels comerços participants, així els seus cònjuges i familiars directes i els 
treballadors o treballadores amb bitllets de l'establiment on treballen. Quan la persona afavorida siga un 
menor d'edat, el premi es lliurarà al tutor (pare o mare) o representant legal, el qual haurà d'acreditar 
aquesta condició. 
 
5.- Bitllets  
 
Les participacions o bitllets seran posats a la disposició de la clientela dels comerços que participen en 
aquesta campanya a partir de l'1 de setembre fins al 30, ambdós inclusivament. Els bitllets disposaran 
d'espai reservat perquè la persona participant els emplene amb les dades següents: NOM, COGNOMS, DNI, I 
TELÈFON DE CONTACTE. 
 
Aquells bitllets que no continguen algunes d'aquestes dades seran NULS. Serà imprescindible que els 
comerciants segellen les paperetes del talonari que es distribueix, amb la finalitat de poder donar a conéixer 
en quins comerços s'han dipositat els bitllets premiats al sorteig. De conformitat amb la legislació sobre 
protecció de dades, les dades personals facilitades per a participar en la campanya seran utilitzades 
exclusivament per a la finalitat prevista en les presents bases. 
 
6.- Sorteig  
 
El sorteig se celebrarà el dia 4 d'octubre a les 12:00 hores en el Saló de Plens. Si les persones premiades no 
es troben entre el públic en el sorteig, l'organització es posarà en contacte amb elles en el termini de 24 
hores a partir de la realització del sorteig per comunicar-los el premi. S'extrauran uns altres dos bitllets de 
reserva donat el cas que no es puga contactar amb les persones premiades. 
 
7.- Lliurament dels premis  
 
El lliurament dels premis tindrà lloc a l'Agència de Foment de la Innovació Comercial. L'organització es 
posarà en contacte amb les persones premiades, les quals hauran d'aportar el DNI del titular. Donat el cas 
que la persona afavorida no poguera estar present, haurà de lliurar una autorització a una altra persona 
perquè puga recollir el premi. 
 
L'Ajuntament de Paiporta es reserva el dret de difondre el nom i la imatge de les persones premiades en 
qualsevol mitjà de comunicació que crega convenient durant el temps que considere necessari i sense 
realitzar compensació alguna. 
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8.- Termini per a realitzar les compres amb els xecs premiats  
Les compres es realitzaran en els comerços participants en la campanya de promoció comercial, segons 
llistat que facilitarà l'organització, des de l'endemà al lliurament dels premis fins al 21 d'octubre. 
 
Quan per circumstàncies no imputables a l'Ajuntament de Paiporta i no previstes en les bases ho justifiquen, 
l'Ajuntament podrà, pel seu compte, cancel·lar, suspendre o modificar totalment o parcialment la campanya, 
sense que açò genere dret a compensació alguna a favor dels comerciants o de les persones participants. 
 
A les presents bases i campanya li seran aplicables la legislació vigent sobre aquesta qüestió. Amb tot el que 
no estiga previst, l'organització podrà resoldre o establir el criteri aplicable, tenint en compte que la solució 
ha d’inspirar l'esperit de la campanya. 
 
9.- Procediment de pagament dels xecs als comerços on s'han realitzat les compres  
 
Participants en la campanya: els comerços que han sigut receptors dels xecs o vals de compra presentaran 
en l'oficina ÚNICA de l'Ajuntament, amb data màxima 28 d'octubre, els xecs amb els quals s'han realitzat les 
compres, aportant a aquests efectes la documentació següent: - 
 
-Sol·licitud d'instància en la qual figure el número de compte bancari de què és titular el comerç. 
 
-Fotocòpia del DNI o CIF, segons corresponga. - 
 
-Xec regal premiat. - Tiquet de compra.” 
 
TERCER.- Publicitar aquestes bases en tots els mitjans de què disposa l'Ajuntament per al coneixement i 
efecte dels interessats. 
 
 
15.- INFORMACIÓ I PROPOSTES D'ALCALDIA I DE LES REGIDORES I REGIDORS DELEGATS. 
 
15.1.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 02607/2017.- APROVACIÓ MEMÒRIA, PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES I INVITACIÓ A EMPRESES PER A PRESENTAR OFERTA 
ECONÒMICA DE LES OBRES DE IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA AL VESTUARI ESPAI. 
 
I.1.- Memòria Valorada redactada per l´arquitecte tècnic muncipal, amb data de 18 de maig de 2017. 
 
I.2.- Plec de Prescripcions Tècniques, amb data de 18 de maig, redactat per l'arquitecte tècnic municipal, D. 
Alfonso Tarazona Juan. 
 
I.3.- Plec de Prescripcions Administratives, amb data de 14 de juliol, redactat per la TAG, Dª. Rosa Paños 
Figueroa. 
 
I.4.- Existència de partida pressupostària amb núm. 93300.63200 (RC núm. 22/9524). 
 
CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics esmentat anteriorment i d’acord amb el que es 
disposa en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució de l'Alcaldia núm. 690, 
amb data de 3 de juliol de 2015, on es deleguen atribucions i funcions de la seua competència en la Junta 
de Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
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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 Memòria Valorada de les obres d’impermeabilització coberta al vestuari ESPAI. 
 
SEGON.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques i Administratives d’aquestes obres. 
 
TERCER- Convidar a les següents empreses al fet que presenten oferta econòmica abans del pròxim 21 de 
juliol de 2017 en sobre tancat i per registre d'entrada: ACTESER SL, MACRI 07 OBRAS I ESTRUCTURAS SL i 
FORMAS CONSTRUCTIVES SA. 
 
QUART.- Notificar a tots els interessats en l'expedient. 
 
 
15.2.- MODERNITZACIÓ.- 00591/2017.- APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA VODAFONE ESPANYA 
S.A.U, DE L'ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE LA CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES DE LA 
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL (EXCEPTE 03/16 
CSIS). 
 
Vist l'expedient de “ SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL”, dins de l'acord marc subscrit amb la Central de Compres 
de la Diputació de València (EXCEPTE 4038/16 CSIS),  i tots els informes i documents que obren i en base  als 
següents 
 

 I.- ANTECEDENTS 
 

 I.1- Conveni Marc subscrit amb la Excel·lentíssima Diputació de València, amb data d’1 de desembre de 
2009, d'adquisició centralitzada a través de la Central de Compres. 
 
Aquest Conveni va ser prorrogat per acord plenari amb data de 26 de setembre de 2013, per període de 4 
anys a explicar des del dia 2 de desembre de 2013. 
 
 I.2.- Notificació (R.I. 20170041146 de 13/2/2017) de la Excel·lentíssima Diputació de València que s'ha 
adjudicat acord marc (Excepte 03/16 CSIS) per a la contractació del servei de telefonia mòbil de les quals són 
adjudicatàries: UTE TELEFÒNICA D'ESPANYA SAU I TELEFÒNICA MÒBILS ESPANYA SAU i VODAFONE ESPANYA 
SAU. 
 
Els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars obren en l'expedient després 
d’haver-los publicat a la pàgina web de la Central de Compres de la Diputació de València, així com les 
ofertes de les empreses adjudicatàries. 
 
 I.3.- Sol·licitud d'adhesió a aquest acord marc (Excepte 03/16 CSIS)  per a contractar el  servei de telefonia 
mòbil de data 30 de març de 2017. 
 
 I.4.- Providència d'inici informe expedient de contractació del servei de telefonia mòbil dins de l'Acord marc 
de la Diputació de València la Central (Serveis Innovadors i Sostenibles), amb data de 30 de març de 2017. 
 
 I.5.- Informe de la Tècnica de Modernització, amb data de 12 d'abril de 2017, segons el qual,  després 
d'estudiar els preus oferits per les empreses adjudicatàries, considera més avantatjosa l'oferta de 
VODAFONE ESPANYA SAU. Segons posterior Informe, la despesa l'any 2016 en concepte de telefonia,  ha 
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sigut de 16.483, 80 €. 
 
 I.6.- Existeix consignació pressupostària per a atendre les despeses derivades del nou contracte de telefonia 
en la partida  92310 22200  del Pressupost municipal ( RC núm. 220170010984) per import de 6.000 €. 
 
I.7.- Informe proposta de la TAG de Contractació visat de conformitat pel Secretari de la Corporació, amb 
data de 10 de juliol 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,  en concret els articles del 196 al 198 sobre la regulació dels acords marc i la 
dels contractes derivats d’aquests, i la Disposició Addicional Segona, 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, sempre que no s'opose al 
que es disposa en el RD 817/09 i en el TRLCSP i altres disposicions concordants i d'aplicació, en matèria de 
contractació de les Entitats Locals, així com el plec de clàusules administratives que regeix l'acord marc del 
qual es deriva el contracte, en concret la clàusula quarta apt.3 i la clàusula vintè quarta (revisar original). 
 
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'adhesió al conveni marc de la Central de serveis innovadors i sostenibles de la Diputació 
de València per a la contractació del servei de telefonia mòbil (EXCEPTE 03/16 CSIS). 
 
SEGON.- Adjudicar contracte de SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL, derivat de l'acord marc de la Central de 
serveis innovadors i sostenibles de la Diputació de València a l'empresa VODAFONE ESPANYA S.A.U., amb les 
tarifes i condicions acordades en el referit acord, amb una durada de dos anys a partir del 16 de setembre 
de 2017. 
 
El contracte podrà prorrogar-se per un any més, aquesta pròrroga haurà d'acordar-se de forma expressa per 
l'Ajuntament. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa derivada del contracte per al qual existeix consignació pressupostària en la 
partida 92310 22200 del pressupost municipal. La Corporació es compromet a reservar els crèdits necessaris 
per a atendre les despeses derivades del contracte en els exercicis futurs que resulten afectats. 
 
QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits que legalment li siguen aplicables. 
 
 
15.3.- ALCALDIA.- 00699/2017.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
I JUDICIAL DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA. 
 
Vist l'expedient de contractació de la prestació del servei de defensa jurídica general activa i passiva i 
assessorament jurídic puntual de l'Ajuntament de Paiporta, i quants informes i documents obren, sobre la 
base dels següents : 
 

I.- ANTECEDENTS 
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I.1.- Providència d'Alcaldia iniciant l'expedient, amb data de 28 de març de 2017. 
 
I.2.- Plec de Prescripcions Tècniques, amb data de 20 de juny de 2017, en el qual es descriuen les 
característiques concretes del servei que es pretén contractar, així com l'import benvolgut i la durada  
d’aquest. 
 
I.3.- Informe justificatiu de la base de licitació del Secretari de la Corporació, amb data de 29 de juny de 
2017. 
 
I.4.- Existència de crèdit adequat i suficient per a  atendre les despeses del contracte en la partida 92000 
22604 del pressupost municipal 2017 (RC núm. 220170006734). 
 
I.5.- Informe-proposta d'aprovació de l'expedient de la TAG de Contractació, visat de conformitat pel 
Secretari de la Corporació i Plec de Clàusules Administratives, tots dos amb data de 17 de juliol de 2017,  
així com l’informe complementari amb la relació de procediments judicials de l'Ajuntament 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, mentre que no s'opose al 
que es disposa en el RD 817/09 i en el TRLCSP i altra normativa d'aplicació en la contractació de les 
Corporacions 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 servei de defensa jurídica general activa i passiva i 
assessorament jurídic puntual de l'Ajuntament de Paiporta i la despesa corresponent amb càrrec a la 
partida núm. 92000 22604 del Pressupost Municipal. 
 
SEGON.- Aprovar els  Plecs de Clàusules administratives i Prescripcions Tècniques particulars que hauran de 
regir la contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà mitjançant un procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària, on la base de licitació és de 30.000,00 € més 6.300,00€ d'IVA, és a dir, 
36.300,00 € IVA inclòs per a l'any de durada del contracte. 
 
TERCER.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, el qual sol·licita ofertes d'almenys tres 
empreses capacitades per a l'execució del contracte, deixant constància de tot açò en l'expedient 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dóna per finalitzada la sessió, i s’alça 
aquesta a les dotze hores i quaranta cinc minuts, del 17 de juliol 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 4 de setembre de 2017. 
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L’ALCALDESSA EL SECRETARI 

    
   

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


