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Acta nº 14 
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 18 de juliol de 2016. 
 
A Paiporta, sent les dotze hores del dia 18 de juliol de 2016, prèvia la corresponent 
convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa, Sra. Isabel Martín Gómez, assistida del 
secretari de la Corporació, Sr. Francisco Javier Llobell Tuset, es reuneixen a fi de celebrar sessió 
ordinària, en primera convocatòria, els membres de la Junta de Govern Local que a continuació 
s’expressen: 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez 
 
REGIDORS/ES TITULARS: 
 

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

 
ASSISTEIXEN: 
 

� María Teresa Verdú Cantó 
 
 

SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset 
 
No assiteixen i excusen la seua no asistencia els senyors regidors Zaira Martínez Chisbert, 
Isabel Martínez Ferrandis, i Ricardo Benlloch Campos. 
 
 
Declarada oberta la sessió, d’ordre de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es procedeix a tractar i 
adoptar acords sobre els assumptes següents, inclosos en l’ordre del dia determinat per 
l’Alcaldia: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1r.- SECRETARIA GENERAL.- Aprovar l´acta anterior de Junta de Govern Local núm 13 de 4 de 
juliol de 2016. 
 
2n.- SECRETARIA GENERAL.- Donar compte de la correspondència haguda en cada àrea des de 
l'última sessió celebrada de la Junta de Govern Local. 
 
3r.-SECRETARIA GENERAL.- Donar compte dels decrets dictats des de l´última sessió de Junta 
de Govern Local. 
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4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Llicència d'intervenció canvi d'ús per a 
habilitació baix per a instal·lar saló de jocs carrer Primer de Maig, 34. 
 
5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Llicencia instal·lació tanques publicitàries 
a ESPACIOS LEVANTE, S.L., en el solar situat en la Ctra Benetusser núm 80. 
 
6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Llicència d´edificació vivenda entre 
mitgeres carrer Sant Jordi núm 11. 
 
7é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Aprovació Conveni de col·laboració amb 
l'Associació de Miastenia d'Espanya (AMES) i RECYTRANS S.L. per a establiment d'un programa 
de recollida i reciclatge de taps de plàstic. 
 
8é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Denegació llicencia de canvi d'ús de local 
comercial a habitatge en carrer Sant Ana núm 9-B. 
 
9é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- Adjudicació del contracte de servei de 
manteniment de l'aplicació informàtica DEPORVISION instal·lada en el poliesportiu municipal. 
 
10é- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- Reconeiximent d´obligaciones i despeses. 
 
11é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- Devolució d´avals i fiances 
 
12é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- Otorgament d´una subvenció a la Asociació d´Empresaris de 
Polígons Industrials de Paiporta. 
 
13é.- Informació i propostes de l'Alcaldia i dels regidors delegats. 
 
 
Iniciat l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia es varen adoptar els acords següents: 
 
 
1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR Nº 13/2016 DE 4 DE JULIOL 
DE 2016. 
 
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació 
a l'acta nº 13/2016, de 4 de juliol de 2016. I, en no formular-se cap manifestació, es considera 
aprovada l'acta 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 DE LA CORRESPONDÈNCIA HAGUDA EN CADA ÀREA, DES 
DE L'ÚLTIMA SESSIÓ CELEBRADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
S'informa a la Junta de Govern Local de la correspondència haguda en les àrees des de l'última 
sessió d'aquesta Junta, segons consta en el Registre General de la Corporació, des del dia 29 de 
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juny al 12 de juliol de 2016 que es correspon amb els llistats de documents que figuren en 
l'expedient i el resum del qual és el següent: 
 
URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT. 
 

Documents d’entrada 90 

Documents d’eixida 53 

 
HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
 

Documents d’entrada 516 

Documents d’eixida 609 

 
BENESTAR SOCIAL. 
 

Documents d’entrada 158 

Documents d’eixida 112 

 
OCUPACIÓ I COMERÇ. 
 

Documents d’entrada 16 

Documents d’eixida 25 

 
CULTURA. 
 

Documents d’entrada 31 

Documents d’eixida 124 

 
EDUCACIÓ. 
 

Documents d’entrada 7 

Documents d’eixida 7 

 
ALCALDIA. 
 

Documents d’entrada 25 

Documents d’eixida 5 

 
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
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3r.- SECRETARIA.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA I REGIDORIES 
DELEGADES D’ÀREA, DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ CELEBRADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
S’informa a la Junta de Govern Local dels següents decrets dictats des de l’última sessió 
celebrada: 
 

Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

605/2016 29/06/2016 INTERIOR 
DELEGACIÓ EN EL SR. RICARD BENLLOCH CAMPOS, 
PER CELEBRAR BODA CIVIL EL 16 DE JULIOL DE 2016 
A LES 13 HORES AL MUSEU DE LA RAJOLERIA 

606/2016 29/06/2016 PERSONAL 
APROVACIÓ DESPESA NÒMINA ORDINÀRIA MES DE 
JUNY DE 2016 

607/2016 29/06/2016 INTERIOR 

DELEGACIÓ EN EL SR. RICARD BENLLOCH 
CAMPOS,PER A CELEBRAR BODA CIVIL EL DIA 16 DE 
JULIO DE 2016 A LES 19 HORES AL MUSEU DEL 
RAJOLAR 

608/2016 29/06/2016 ESPAI 
RESOLUCIÓ SOBRE ADMESOS PROVISIONALMENT 
BORSA DE TREBALL CONSERGE ENTERRADOR 

609/2016 29/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

CORRECCIÓ D´ERROR MATERIAL DECRET DE L´ÀREA 
D´URBANISME I MEDI AMBIENT NÚMERO 444/2013 
DE 6 DE MAIG 

610/2016 29/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MENORS 

611/2016 30/06/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL 
APROVACIÓ DE FACTURES I 
OBLIGACIONS.F/2016/422 

612/2016 30/06/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER 
TRANSFÈRENCIA.MOD 2016/20 

613/2016 30/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DESISTIMENT DE LA LLICENCIA D´ OBRES MENORS A 
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU PER A CONSTRUCCIÓ 
D´UNA ARQUETA EN EL CARRER MARQUES DEL 
TURIA CANTÓ DR. MARAÑON 

614/2016 30/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I 
POSTERIORS OCUPACIONS NÚM 63/16 CARRER 
ESGLÈSIA 4-7 

615/2016 01/07/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I 
POSTERIORS OCUPACIONS 61/16 

616/2016 01/07/2016 SECRETARIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 4 DE JULIOL DE 2016. 

617/2016 04/07/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I 
POSTERIORS OCUPACIONS 62/16 

618/2016 04/07/2016 SECRETARIA 

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA DECRET D?INICIACIÓ 
DE PROCEDIMENT DISCIPLINARI I ABSTENCIÓ 
RESPECTE A LA RESOLUCIÓ DEL MATEIX 
PROCEDIMENT. 

619/2016 05/07/2016 SECRETARIA 

INICIACIÓ DE PROCEDIMENT D´INFORMACIÓ 
RESERVADA PER POSSIBLE INCOMPLIMENT 
D´OBLIGACIONS PER PART D´ALGUN O ALGUNS 
FUNCIONARIS DE L´AJUNTAMENT EN L´APLICACIÓ DE 
LA DENOMINADA “BOSSA D´HORES DE LA POLICIA 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

LOCAL” PEROCEDENT DELS ANYS MIL NOU-CENTS 
NORANTA AL DOS MIL SET, I DE LES INSTRUCCIONES 
CURSADES RESPECTE AL CESSAMENT D´EIXE 
SISTEMA. 

620/2016 05/07/2016 ESPAI 
CONTRAcTACIÓ D´UN CONDUCTOR/A DE CAMIÓ PER 
A SERVEI DE JARDINERÍA 

621/2016 05/07/2016 BENESTAR SOCIAL 
ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL PROGRAMA "MENJAR 
A CASA" 2016-2017. 

622/2016 05/07/2016 BENESTAR SOCIAL 
AJUDES D´EMERÈNCIA SOCIAL NECESSITATS 
BÀSIQUES. 

623/2016 06/07/2016 
GABINET 

D´EDUCACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRES 
REMODELACIÓ BANYS INFANTIL DEL CEIP L´HORTA I 
CEIP JAUME I 

624/2016 06/07/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER GENERACIÓ 
D´INGRESSOS.MOD 2016/21 

625/2016 06/07/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

PERSONACIÓ DE L´AJUNTAMENT EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA ACORD 
PLENARI DE 26 DE NOVEMBRE DE 2015 PEL QUAL ES 
DESESTIMA LA SOL.LICITUT DEL SR. RAFAEL ROSELLÓ 
RIDAURA I SRA. MARINA AGUILAR MONTORO SOBRE 
OCUPACIÓ TERRENYS I PAGAMENT INDEMNIZACIÓ. 

626/2016 07/07/2016 

INSCIPCIÓ EN EL 
REGISTRE 

MUNICIPAL 
D´ASSOCIACIONS 

VEÏNALS  

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL 
D´ASSOCIACIONS DE LA ASSOCIACIÓ: PAIPORTA 
BASQUET CLUB 

627/2016 07/07/2016 

INSCIPCIÓ EN EL 
REGISTRE 

MUNICIPAL 
D´ASSOCIACIONS 

VEÏNALS 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL 
D´ASSOCIACIONS VEÏNALS DE L´ASSOCIACIÓ 
"CRIANDO ANDO". 

628/2016 07/07/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

PERSONACIÓ DE L´AJUNTAMENT EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE SRA. PURIFICACIÓ 
PERPIÑÁ PLA I ALTRES SOBRE OCUPACIÓ TERRENYS I 
PAGAMENT INDEMNITZACIÓ 

629/2016 07/07/2016 CONTRACTACIÓ 
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA DE PLIQUES TALLERS DEL CENTRE DE 
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 2016-2017. 

630/2016 07/07/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

SOBRE DECLARACIÓ RESPONSABLE PRIMERA 
OCUPACIÓ AL SR. VICENT PIERA COMPANY VIVENDA 
UNIFAMILIAR EN EL CARRER ALDAIA NÚM. 36 

631/2016 07/07/2016 
GESTIÓ 

TRIBUTARIA 

ANULACIO DE LIQUIDACIONS DE IIVTNU 
(PLUSVALUA) 322 - 330 - 332 I EMISIÓ DE NOVES 
LIQUIDACIONS 

632/2016 08/07/2016 

INSCIPCIÓ EN EL 
REGISTRE 

MUNICIPAL 
D´ASSOCIACIONS 

VEÏNALS 

BAIXA D´INSCRIPCIONS EN EL REGISTRE MUNICIPAL 
D'ASSOCIACIONS VEÏNALS. 

633/2016 08/07/2016 ESPAI 
DECRET ESPAI Nº CONVOCATÒRIA ORDINARIA DEL 
CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE L´ENTITAT PÚBLICA 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

EMPRESARIAL "EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA", 
DIA 14 DE JULIOL DE 2016. 

634/2016 11/07/2016 
SANITAT I SALUT 

PÚBLICA 
LLICENCIA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 

635/2016 
11/07/2016 

 
BENESTAR SOCIAL 

AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL D'ÚS D'HABITATGE 
HABITUAL. 

636/2016 11/07/2016 BENESTAR SOCIAL 
AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS 
BÀSICAS. 

637/2016 11/07/2016 BENESTAR SOCIAL 
AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL D'ÚS D'HABITATGE 
HABITUAL. 

638/2016 11/07/2016 BENESTAR SOCIAL 
AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL PAGAMENTS 
PERIÒDICS 

639/2016 11/07/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

APROVACIO PLA DE SEGURETAT I SALUD PER A LES 
OBRES DE REMODELACIÓ DELS BANYS INFANTIL DEL 
CEIP L´HORTA I JAUME I 

640/2016 11/07/2016 
MUSEU DE LA 

RAJOLERIA 

BASES DE CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A COL·LECCIONS 
ETNOGRÀFIQUES I JACIMENTS DE LA RUTA DELS 
ÍBERS DE LA EXCEL·LENTÍSIMA DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA, ÀREA DE CULTURA 

641/2016 11/07/2016 PERSONAL 
ESTIMACIÓ DE PERMÍS PER ATENCIÓ DE FILL MENOR 
AFECTAT PER MALALTIA GREU SOL·LICITAT PER 
FUNCIONÀRIA DE CARRERA 

642/2016 11/07/2016 PERSONAL 
APROVACIÓ DE LES BEQUES ENMARCADES EN EL 
PROGRAMA FORMATIU DE DIPUTACIÓ DE VALENCIA 
LA DIPU ET BECA 2016 

643/2016 11/07/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE 
SEGONA I POSTERIORS OCUPACIONS 64/16 PLAÇA 
SALVADOR ALLENDE 

644/2016 12/07/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL 

APROVACIÓ OBLIGACIONS ASSISTÈNCIA A SESSIONS 
DE REGIDORS I ASSIGNACIONS A PARTITS POLÍTICS 
JUNY 2016 

645/2016 12/07/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL 
APROVACIÓ DE FACTURES I 
OBLIGACIONS.F/2016/423 

646/2016 12/07/2016 TAULES I CADIRES 
AUTORITZACIÓ AMPLIACIÓ TAULES I CADIRES EN 
PLAZA XÚQUER, Nº 3, A LA SRA. NURIA GREGORI 
CANO. 

 
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
 
 
4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA D'INTERVENCIÓ CANVI D'ÚS 
PER A HABILITACIÓ BAIX PER A INSTAL�LAR SALÓ DE JOCS CARRER PRIMER DE MAIG, 34. 
 

I.- FETS 
 

I.1.- Sr. José Soriano Catalá en nom i representació de SPORTPLUS VALÈNCIA COOP. V. va 
sol·licitar llicència per a canvi d'ús de l'immoble situat en el carrer Primer de Maig, nº 34, (ref 
cadastral 2175913YJ2627N0001QF) amb la finalitat d'habilitar la planta amb les obres 
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necessàries per a instal·lar un saló de jocs, segons projecte tècnic redactat pels arquitectes D. 
Diego Solsona Palma i Dª Natalia Pomblanco Martínez, completant la documentació en data 
15/06/2016. 
 
I.2.- L'edifici es troba en la Zona de Casc Antic del sòl urbà residencial. El Pla General vigent, 
estableix la protecció de l'entorn en aquesta zona i a més l'edifici està inclòs en el Catàleg 
d'Edificis Protegits amb protecció ambiental que es correspon amb el mateix nivell de 
protecció previstos en el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), 
l'adaptació de la qual va ser aprovada per acord plenari de 24 de setembre de 2009. 
 
I.3.- Informes jurídic i tècnics favorables condicionats a: 
 
1.-Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca amb motiu de les 
obres serà responsabilitat del promotor en garantia de la qual cosa diposita aval per import de 
5.814,00.-€. 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.- La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser separativa. La connexió al clavegueram 
general (residual i pluvial) deurà complir l'Ordenança d'Abocaments 
 
3.-En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència conforme a la 
“Ordenança Reguladora de l'ús Especial de les Vies Públiques” (BOP nº 214 de 8/9/2006). 
 
4.- Haurà de complir l'establit en els arts. 33,35 37 i 39 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de 
la Generalitat Valenciana, de Protecció Contra la Contaminació Acústica. 
 
5.- Haurà de complir amb el punt IT 1.2.4.5.2 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
 
6.- Al costat del quadre elèctric ha d'instal·lar-se un extintor CO² 

 
II.- FONAMENTS DE DRET.- 

 
II.1.- El Decret 55/2015, de 30 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Salons 
Recreatius i Salons de Joc, en el seu art. 3.2 descriu els salons de joc com aquells establiments 
dedicats específicament a l'explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, si bé 
podran igualment explotar-se en ells màquines de tipus A i practicar-se els jocs d'apostes i 
bitllets, en les condicions que reglamentàriament es determinen. Obligatòriament en les 
façanes o portes d'accés als mateixos existirà un rètol o rètols en els quals haurà de figurar la 
indicació de «Saló de joc». 
 
II.2.- A tenor del que es disposa en l'art. 9 de l'indicat text legal, amb independència de les 
autoritzacions preceptives depenents de la Conselleria competent, serà necessària la 
preceptiva autorització d'activitats que, en tot cas, haurà d'obtenir de l'Ajuntament respectiu i 
que serà tramitada conforme a la Llei 14/2010, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i 
Establiments Públics, o norma que la substituïsca i normes corresponents. 
 
II.3.- Art. 9.2.c) de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, 
Activitats Recreatives i Establiments Públics que estableix que en el supòsit de l'execució 
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d'obres, es presentarà certificat final d'obres i instal·lacions executades, signats per tècnic 
competent i visats, si escau, pel col·legi oficial corresponent, acreditatiu de la realització de les 
mateixes conforme a la llicència. L'activitat està inclosa en el Catàleg d'espectacles públics, 
activitats recreatives i establiments públics, entre les Activitats recreatives i d'atzar que es 
descriuen com a establiments en els quals s'arrisquen quantitats de diners en funció del 
resultat d'un esdeveniment futur i incert. Estaran subjectes a la normativa vigent en matèria 
de joc. 
 
II.4.- L'art. 190 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació Territorial, 
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, (Lotup), determina que en les zones o 
entorns subjectes a protecció ambiental o en els edificis catalogats, solament poden realitzar-
se les obres expressament autoritzades per llicència d'intervenció o disposades per ordre 
d'execució municipal. En el mateix sentit l'art. 213 h) de l'indicat text legal. 
 
II.5.- L'art. 217 de la Lotup estableix que la llicència d'intervenció control l'oportunitat tècnica 
de les obres en edificis catalogats per a la millor preservació de les característiques culturals el 
reconeixement col·lectiu de les quals s'expressa en la catalogació. El seu atorgament 
s'efectuarà per resolució degudament motivada. Les llicències d'intervenció contemplaran 
conjuntament totes les actuacions que hagen de realitzar-se en l'immoble i el resultat final de 
les mateixes. 
 
II.6.- A tenor del que es disposa en els arts 218 i següents del avantdit text legal, les llicències 
urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o a realitzar les actuacions urbanístiques 
per a les quals se sol·licita, en les condicions establides en la present llei i en el planejament. 
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 de el 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. 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. El termini 
per a atorgar les llicències d'intervenció, que seran qualssevol que afecten a edifici catalogat o 
en tràmit de catalogació, serà de tres mesos. 
 
II.7.- Article 1.4.1. i següents en relació amb el 7.1.1. i següents. de les Normes Urbanístiques 
del P.G.O.O. 
 
CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics abandits i a tenor del que es disposa  
en la Llei 7/85, de 2 d'abril, R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució de l'Alcaldia nº 690 de 
data 3 de juliol de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de 
Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir a SPORTPLUS VALÈNCIA COOP. V , representada per Sr. José Soriano Catalá, 
llicència d'intervenció per a canvi d'ús de l'immoble situat en el carrer Primer de Maig, nº 34, 



Junta de Govern Local18.07.2016 9/33 
 

(ref cadastral 2175913YJ2627N0001QF) amb la finalitat d'habilitar la planta baixa amb les 
obres necessàries per a instal·lar un saló de jocs, segons projecte tècnic redactat pels 
arquitectes D. Diego Solsona Palma i Dª Natalia Pomblanco Martínez i la documentació 
complementària aportada, condicionada a: 
 
1.-Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca amb motiu de les 
obres serà responsabilitat del promotor en garantia de la qual cosa diposita aval per import de 
5.814,00.-€. 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.- La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser separativa. La connexió al clavegueram 
general (residual i pluvial) deurà complir l'Ordenança d'Abocaments 
 
3.-En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència conforme a la 
“Ordenança Reguladora de l'ús Especial de les Vies Públiques” (BOP nº 214 de 8/9/2006). 
 
4.- Haurà de complir l'establit en els arts. 33,35 37 i 39 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de 
la Generalitat Valenciana, de Protecció Contra la Conta 
minació Acústica. 
 
5.- Haurà de complir amb el punt IT 1.2.4.5.2 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
 
6.- Al costat del quadre elèctric ha d'instal·lar-se un extintor CO² 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa de llicència urbanística 
que ascendeix a 1.360,16 € i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per 
import de 3.167,80 €. 
 
TERCER.- Assenyalar que la llicència la concessió de la qual s'aprova, s'efectua llevat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercer i no habilita per a l'exercici de l'activitat. 
 
QUART.- Advertir que la llicència caducarà als sis mesos des de la seua concessió en el supòsit 
de no iniciar-se les obres referides, d'igual manera, caducaran si pateixen una interrupció de 
sis mesos. 
 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord degudament als interessats conforme al procediment i 
tràmits previstos en la normativa vigent, 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. 
 
 
5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICENCIA INSTAL�LACIÓ TANQUES 
PUBLICITÀRIES A ESPACIOS LEVANTE, S.L., EN EL SOLAR SITUAT EN LA CTRA. BENETÚSSER 
NÚM 80. 
 

I.- FETS 
 
I.1.- D. Gabriel Junquero Tirat en nom i representació de la mercantil ESPACIOS LEVANTE, S.L., 
sol·licita llicència urbanística per a instal·lar quatre tanques publicitàries en el solar situat en la 
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Carretera Benetússer nº 80, acompanyada de projecte tècnic redactat per l'Enginyer Industrial 
D. Rafael Herrero Martínez. 
 
I.2.- El solar està situat en la UE nº 15 del Polígon de Mina, està reparcelat d'acord amb el 
projecte aprovat definitivament per acord plenari de 22 de novembre de 2001 i completament 
urbanitzat. Es correspon amb la parcel·la cadastral 3372250YJ2637S0001LI. 
 
I.3.- La instal·lació no es troba prevista en el Pla General, per la qual cosa es tracta d'un ús 
provisional que no dificulta ni desincentiva l'execució del planejament. 
 
I.4.- Per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria s'ha concedit autorització a aquesta instal·lació 
 
I.5.-Informes tècnic i jurídic favorables. 
 

II.- FONAMENTS DE DRET.- 
 
II.1.- L'art. 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (Lotup), estableix que estan subjectes a 
llicència urbanística, en els termes de la present llei i sense perjudici de les altres 
autoritzacions que siguen procedents conformement a la legislació aplicable, tots els actes 
d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, i en particular els següents: 
 
d) Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional. 
 
II.2.- L'art. 216 de l'indicat text legal regula les llicència d'obres i usos provisionals, establint 
que es poden atorgar llicències per a usos i obres provisionals no previstos en el pla, sempre 
que no dificulten la seua execució ni el desincentiven, en sòl urbà sense edificar sobre el qual 
no existisca sol·licitud de llicència d'edificació o programa d'actuació aprovat o en tramitació, i 
en sòl urbanitzable sense programació aprovada. La provisionalitat de l'obra o ús ha de deduir-
se de les pròpies característiques de la construcció o de circumstàncies objectives, com la 
viabilitat econòmica de la seua implantació provisional o l'escàs impacte social de la seua 
futura eradicació. L'autorització s'atorgarà subjecta al compromís de demolir o eradicar 
l'actuació quan vença el termini o es complisca la condició que s'establisca en autoritzar-la, 
amb renúncia a tota indemnització, que haurà de fer-se constar en el registre de la propietat 
abans d'iniciar l'obra o utilitzar la instal·lació. 
 
II.3.-La parcel·la compleix amb el que es disposa en l'art. 177 de la indicada llei que, regula la 
condició jurídica de solar, establint que són solars les parcel·les legalment dividides o 
conformades que, tenint característiques adequades per a servir de suport a l'aprofitament 
que els assigne el pla, estiguen a més urbanitzades conformement a les alineacions, rasants i 
normes tècniques establides pel mateix. 
 
II.4.- Article 1.4.1. de les Normes Urbanístiques del P.G.O.O. regula els actes subjectes a 
llicència. 
 
II.5.-Art. 30 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, modificat pel RD 297/2013, de 26 d'abril de 
servituds aeronàutiques que estableix la necessitat d'acord favorable d´AESA per a 
l'autorització de construccions, instal·lacions o plantacions en els espais i zones afectades per 
les servituds aeronàutiques. 
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CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics avantdits i a tenor del que es disposa 
en la Llei 7/85, de 2 d'abril, R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució de l'Alcaldia nº 690 de 
data 3 de juliol de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de 
Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir a la mercantil ESPACIOS LEVANTE, S.L., llicència urbanística per a l'ús 
provisional d'instal·lació de quatre tanques publicitàries en el solar situat en la Carretera 
Benetusser nº 80, (ref cadastral 3372250YJ2637S0001LI), d'acord amb el projecte tècnic 
redactat per l'Enginyer Industrial D. Rafael Herrero Martínez 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. 
 
2.- A inscriure en el Registre de la Propietat nº 17 de València el compromís de demolir o 
eradicar l'actuació quan vença el termini o es complisca la condició que s'establisca en 
autoritzar-la, amb renúncia a tota indemnització, que haurà de fer-se constar en el registre de 
la propietat abans d'iniciar l'obra. 
 
3.- Al que es disposa en l'autorització d´AESA, en la qual s'estableix: 
 
a) Els valors d'altura i elevació de la instal·lació projectada inclosos tots els seus elements o 
qualsevol afegit sobre les mateixes, així com els mitjans electromecànics que puguen ser 
necessaris per a la seua instal·lació no excediran dels següents paràmetres: 
 
Cota: 17,00 msnm 
 
Altura: 5,50 m 
 
Elevació: 22,50 msnm 
 
b) Donada la situació i altura de la construcció projectada, si és necessària la utilització de 
mitjans electromecànics que superen l'altura autoritzada, haurà de sol·licitar-se la 
corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seua instal·lació, fent referència a 
l'expedient 
 
c) L'incompliment dels punts anteriors que comprometa la seguretat i/o afecte a la regularitat 
de les operacions de l'aeroport de València suposarà la revocació i pèrdua de validesa de 
l'autorització i reportarà la responsabilitat continguda en la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de 
Seguretat Aèria i en el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques 
 
SEGON.- Significar-li a l'interessat que haurà de comunicar l'inici de les obres i prèviament a 
aquest presentar la següent documentació: 
 
Inscripció en el Registre de la Propietat nº 17 de València del compromís de demolir o 
erradicar l'actuació quan vença el termini o es complisca la condició que s'establisca amb 
renúncia a tota indemnització. 
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TERCER.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 
53,90.-€ i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 88,00 €. 
 
QUART.- Assenyalar que la llicència d'obres, la concessió de les quals s'aprova, s'efectua llevat 
el dret de propietat i sense perjudici de tercer. 
 
CINQUÈ.- Significar a l'interessat que la llicència caducarà als sis mesos des de la seua 
concessió en el supòsit de no iniciar-se les obres, d'igual manera caducarà si aquestes pateixen 
una interrupció superior a sis mesos. 
 
SISÈ.- Traslladar el present acord degudament als interessats conforme al procediment i 
tràmits previstos en la normativa vigent. 
 
 
6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA D´EDIFICACIÓ VIVENDA ENTRE 
MITGERES CARRER SANT JORDI NÚM 11. 
 

I.- FETS 
 

I.1.- Dª Mercedes Navarro Hernández, en data 15 de març de 2016 sol·licita llicència 
urbanística per a edificar un habitatge unifamiliar entre mitgeres en el carrer Sant Jordi, 11, 
(ref cadastral 2277907YJ2627N0001XF) acompanyada de projecte tècnic redactat per 
l'Arquitecte D. Mariano Roig Fortuny, completant la documentació en data 17 de juny de 2016. 
 
I.2.- L'indicat immoble està inclòs en la Zona de Casc Antic del sòl urbà del Pla General, i té la 
condició de solar. 
 
I.3.- Informes tècnics i jurídics favorables, amb les següents condicions: 
 
1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de 
l´execució de les obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes garantint aquesta 
responsabilitat mitjançant aval bancari de 2.130,00.-€ i haurà de reposar els elements i 
instal·lacions de la via pública que provisionalment s'hagen de retirar en el termini de 15 dies. 
 
2.-La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser separativa. La connexió al clavegueram 
general, tant de residuals com de pluvials deurà complir les condicions de l'Ordenança 
Municipal d'Abocaments. 
 
3.-Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la 
vorera que haurà de ser pavimentada amb rajola de terratzo de 40x40 de 18 pastilles color gris 
(tipus Ajuntament). 
 
4.-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'accessibilitat en el Mitjà Urbà. 
 
5.- En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la corresponent LLICÈNCIA, conforme 
a la “Ordenança Reguladora de l'Ús Especial de les Vies Públiques” aprovada per acord de ple 
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de 27 d'abril de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 214 de 
data 8 de setembre de 2006. 
 
6.- S'haurà de comunicar l'inici de l'enderrocament amb 48 hores d'antelació. 
 
I.4.- Consta autorització emesa per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria en matèria de Servituds 
Aeronàutiques (AESA). 
 

II.- FONAMENTS DE DRET.- 
 
II.1.- L'obres que es van a realitzar estan subjectes a llicència  urbanística segons el que es 
disposa en l'art. 213 a) de la Llei 5/2014, de la Generalitat, de 25 de juliol, d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. 
 
II.2.- La parcel·la compleix amb el que es disposa en l'art. 177 de la indicada llei que, regula la 
condició jurídica de solar, establint que són solars les parcel·les legalment dividides o 
conformades que, tenint característiques adequades per a servir de suport a l'aprofitament 
que els assigne el pla, estiguen a més urbanitzades conformement a les alineacions, rasants i 
normes tècniques establides pel mateix. 
 
II.3.- Article 1.4.1. de les Normes Urbanístiques del P.G.O.O. regula els actes subjectes a 
llicència. 
 
II.4.-Article 27 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat d'Ordenació i Foment de la 
Qualitat de l'Edificació. 
 
II.5.-Art. 30 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, modificat pel RD 297/2013, de 26 d'abril de 
servituds aeronàutiques que estableix la necessitat d'acord favorable d´AESA per a 
l'autorització de construccions, instal·lacions o plantacions en els espais i zones afectades per 
les servituds aeronàutiques. 
 
CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics avantdits i a tenor del que es 
disposa  en la Llei 7/85, de 2 d'abril, R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució de l'Alcaldia nº 
690 de data 3 de juliol de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la 
Junta de Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir a Dª Mercedes Navarro Hernández, llicència per a edificar habitatge 
unifamiliar entre mitgeres en el solar situat en el carrer Sant Jordi, nº 11, amb ref cadastral 
2277907YJ2627N000XF, d'acord amb el projecte tècnic redactat per l'Arquitecte D. D. Mariano 
Roig Fortuny, 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, que garanteix 
mitjançant aval bancari per import de 2.130,00 €. 
 
2.- Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la 
vorera que haurà de ser pavimentada amb rajola de terratzo de 40x40 de 18 pastilles color gris 
(tipus Ajuntament). 
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3.- 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'accessibilitat al mitjà urbà 
 
4.- En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la corresponent LLICÈNCIA, conforme 
a la “Ordenança Reguladora de l'Ús Especial de les Vies Públiques” aprovada per acord de ple 
de 27 d'abril de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 214 de 
data 8 de setembre de 2006. 
 
5.- Hauran de comunicar l'inici de les obres 
 
6.- La xarxa d'evacuació interior será separativa. La connexió al clavegueram general, tant 
d'aigües residuals com a pluvials, deurà complir el que es disposa en l'Ordenança Municipal 
d'Abocaments. 
 
7. Al que es disposa en l'autorització d´AESA, en la qual s'estableix: 
 
a)Els valors d'altura i elevació de la construcció projectada inclosos tots els seus elements tals 
com a antenes, parallamps, ximeneres, equips d'aire condicionat, caixes d'ascensors, cartells, 
rematades decoratives (cartells, il·luminació, etc.) o qualsevol afegit sobre les mateixa,s no 
excedirà dels següents paràmetres: 
 
Altura: tretze metres (13,00m) 
 
Cota: 24,10 msnm. 
 
Elevació: 37,10 msnm. 
 
b) Donada la situació i altura de la construcció projectada, si és necessària la utilització de 
mitjans electromecànics que superen l'altura i elevació autoritzades, haurà de sol·licitar-se la 
corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seua instal·lació, fent referència a 
aquest expedient. 
 
c) L'incompliment dels punts anteriors que comprometa la seguretat i/o afecte a la regularitat 
de les operacions de l'aeroport de València suposarà la revocació i pèrdua de validesa de 
l'autorització i reportarà la responsabilitat continguda en la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de 
Seguretat Aèria i en el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 
2.059,32 € i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 
4.618,71 €. 
 
TERCER.- Assenyalar que la llicència d'obres, la concessió de les quals s'aprova, s'efectua llevat 
el dret de propietat i sense perjudici de tercer. 
 
QUART.- La llicència caducarà als sis mesos des de la seua concessió en el supòsit de no iniciar-
se les obres referides, d'igual manera, caducarà si les obres pateixen una interrupció de sis 
mesos. 
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CINQUÈ.- Traslladar el present acord degudament als interessats conforme al procediment i 
tràmits previstos en la normativa vigent. 
 
 
7é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- APROVACIÓ CONVENI DE 
COL�LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ DE MIASTENIA D'ESPANYA (AMES) I RECYTRANS S.L. PER 
A ESTABLIMENT D'UN PROGRAMA DE RECOLLIDA I RECICLATGE DE TAPS DE PLÀSTIC. 
 
Per l'Associació Miastenia d'Espanya (AMES) s'ha proposat la signatura d'un conveni de 
col·laboració entre aquest Ajuntament, la indicada associació i la mercantil RECYTRANS S.L., 
per a l'establiment d'un programa de recollida i reciclatge de taps de plàstic, amb la finalitat de 
que ESTIMES obtinga fons per a proporcionar atenció social, psicològica i jurídica a persones 
amb aquesta malaltia poc freqüent i a les seues famílies. Aquesta AssociacióMiastenia 
d'Espanya (AMES) té la seua seu en el nostre Municipi. 
 
Al seu torn entre les competències municipals es troba la protecció del medi ambient i la 
recollida i tractament de residus. 
 
Les Entitats locals podran concertar els contractes, pactes o condicions que tinguen per 
convenient, sempre que no siguen contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic o als 
principis de bona administració, i hauran de complir-los a tenor dels mateixos, sense perjudici 
de les prerrogatives establides, si escau, en favor d'aquestes Entitats. 
 
El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot 
promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
El conveni no té cost econòmic per a l'Ajuntament 
 
CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics avantdits i a tenor del que es 
disposa en el Decret de l'Alcaldia 690/2015, de 3 de juliol, Llei 7/85, de 2 d'abril, R.O.F. i R.J. de 
les Entitats Locals i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament, l'ASSOCIACIÓ 
MIASTENIA D'ESPANYA (AMES) i la mercantil RECYTRANS S.L., per a l'establiment d'un 
programa de recollida i reciclatge de taps de plàstic, sense cost econòmic per a l'Ajuntament, 
el text del qual és com segueix: 
 
“A Paiporta, a    de            de 2016. 
 

REUNITS 
 

D'una part, l'Ajuntament de Paiporta (València), amb CIF P4618800I, i en el seu nom i 
representació la Sra. Alcaldessa Dª Isabel Martín Gómez en virtut del que es disposa en l'article 
21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb 
l'article 41.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 
altres disposicions concordants i d'aplicació, assistida per D. Francisco Javier Llobell Tuset, 
Secretari General de l'Ajuntament en les funcions que li són pròpies. 
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Per una altra, l'Associació Miastenia d'Espanya (AMES), entitat d'utilitat pública, amb CIF 
G91803049, constituïda en data 25 de febrer de 2009, inscrita en el Registre Nacional 
d'Associacions Grup 1 Secció I nombre nacional 592691, amb seu en Paiporta, carrer València 
nº 6, i en el seu nom i representació la seua presidenta Sra. Pilar Robles Villalba, càrrec per al 
qual va ser ratificada per l'Assemblea General el 7 de març de 2015. 
 

I d'una altra, la mercantil Recytrans S.L., d'ara endavant RECYTRANS, amb CIF B46694550, amb 
domicili social en el carrer Palleter, núm. 8, Polígon Industrial Al Mar d'Alboraia (València), i en 
el seu nom i representació el seu administrador,                           , amb DNI            . Les parts 
es reconeixen mútuament en la qualitat en què intervenen i la capacitat legal necessària per a 
la signatura del present conveni, i a aquest efecte, 
 

EXPOSEN 
 

1.- Que l'Ajuntament de Paiporta  per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues 
competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics 
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal tenint entre les 
seues  competències la protecció del medi ambient, de la salut pública. 
 

2.- Que l'AMES és una organització declarada d'utilitat pública, independent, 
aconfessional, apartidista, no governamental i sense ànim de lucre que té per objecte l'ajuda i 
defensa dels drets dels afectats per la malaltia de miastenia malaltia rara mitjançant una línia 
d'atenció integral que té com a objectiu oferir ajuda i acompanyament a les famílies i a les 
persones afectades, a més de serveis d'atenció directa perquè aquestes aconseguisquen el 
màxim nivell de coneixement i maneig de la seua malaltia, així com promoure programes i 
serveis per a satisfer les seues necessitats. 
 

3.- Que RECYTRANS té present que el sector privat ha de revertir en el benestar de la societat i 
desitja col·laborar amb entitats públiques i privades en el seu paper de gestor autoritzat i 
valoritzador de taps de plàstic amb la finalitat de millorar les condicions de benestar social de 
les famílies pertanyents a l'Associació  Miastenia d'Espanya (AMES). Per açò, té interès en què 
el projecte de recollida de taps siga viable, factible i beneficiós per a totes les parts implicades 
doncs d'açò depèn el seu èxit. 
 

I a aquest efecte, decideixen subscriure un conveni de cooperació, d'acord amb les següents: 
 
CLAUSULES 
 

PRIMERA. FINALITAT DE L'ACORD DE COOPERACIÓ. 
 

L'Ajuntament de Paiporta, AMES i RECYTRANS, es comprometen a establir un programa de 
recollida i reciclatge de taps de plàstic a fi de destinar els fons que s'obtinguen a les activitats 
de promoció, defensa i integració social de les persones afectades per la malaltia de miastenia i 
a les seues famílies que desenvolupa AMES. 
 

SEGONA. OBLIGACIONS DE LES PARTS. 
 

a) Per part de l'Ajuntament: 
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1. Distribució per tots els seus edificis de contenidors per a la recollida de taps de plàstic.  
 

2. Logística i gestió de la recollida, selecció i buidatge dels contenidors i el dipòsit del material 
en un altre contenidor únic per al seu trasllat a la planta de reciclatge. 
 

b) Per part d'AMES: 
 

1. Realització d'una acció de sensibilització als ciutadans d'aquesta Municipi realitzant xarrades 
informatives sobre la labor social i mediambiental que representa el desenvolupament d'aquest 
programa i la normativa de l'ús dels diferents contenidors de reciclatge de materials situats, 
destacant l'objectiu final de l'ajuda de la recollida dels taps per a les finalitats de l'AMES. 
 

2. Divulgació en una campanya a nivell municipal del programa para en un futur pròxim 
estendre aquesta iniciativa a altres sectors de la població. 
 

c) Per part de RECYTRANS: 
 

1. Recollida del material del contenidor únic de l'Ajuntament i el seu trasllat a una planta de 
reciclatge, les finalitats econòmiques del qual estaran destinats a FEDER, encara que el cost 
logístic se sufragarà del valor final del producte. 
 

2. En la mesura de les seues possibilitats, posar a disposició tant de FEDER com de l'Ajuntament 
tots els seus coneixements i infraestructura per a obtenir la major valorització econòmica 
possible dels taps arreplegats. 
 

3. Revisió del preu del producte de manera trimestral procurant en la mesura del possible 
afavorir a l'alça els beneficis econòmics per a la posterior inversió en les accions empreses per 
FEDER. 
 

TERCERA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 
 

Per a facilitar el compliment del present Conveni, es constituirà una comissió de seguiment 
paritària integrada per la persona que designe l'Ajuntament, per Dª Pilar Robles Villalba per 
part de AMES i per D.                                    per part de RECYTRANS. 
 

Aquesta comissió realitzarà almenys semestralment un balanç de les accions realitzades o en 
curs i elaboraran, si escau, un informe que serà comunicat a les instàncies apropiades. 
 

QUARTA. FINANÇAMENT. 
 

Cada Institució es finançara amb recursos propis la seua part del conveni. 
 

L'Ajuntament no participarà en el procés econòmic dels beneficis del conveni, executant-se 
aquesta part entre AMES i RECYTRANS. 
 

CINQUENA.- COMPROMISOS DE VISIBILITAT DEL PROJECTE: 
 

a) Per part d'AMES. 
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1. Donar difusió de la col·laboració en els seus mitjans d'informació propis (pàgina web i xarxes 
socials). A més de la difusió pròpia en els mitjans de comunicació d'àmbit estatal i de la 
Comunitat Valenciana, a través de notes de premsa.  
 

2. Difondre la imatge corporativa de RECYTRANS i de l'Ajuntament, en totes aquelles notes de 
premsa o informacions que sorgisquen entorn del projecte. 
 

3. Difondre el logotip de RECYTRANS i de l'Ajuntament, en la secció col·laboradors, de la seua 
pàgina web amb un link que redirigisca a la web. 
 

4. Difondre el logotip de l'Ajuntament i  RECYTRANS en la memòria anual de l'organització. 
 

5. Enviar informació periòdica sobre projectes, serveis o notícies d'interès general en relació a 
les malalties poc freqüents. 
 

b) Per part de l'Ajuntament: 
 

1. Adquisició i distribució pels edificis municipals dels contenidors per al dipòsit dels taps 
 

2. Coordinació del personal voluntari. 
 

3. Coordinació amb l'àrea de Medi ambient. 
 

4. Donar difusió de la col·laboració en els seus mitjans d'informació propis (pàgina web i xarxes 
socials). 
 
5. Difondre la imatge corporativa de RECYTRANS i d'AMES en totes aquelles notes de premsa o 
informacions que sorgisquen entorn del projecte. 
 

SEXTA. SENTIT DEL CONVENI. 
 

El present Conveni no ha d'interpretar-se en el sentit d'haver creat una relació legal o financera 
entre les parts. El mateix constitueix una declaració d'intencions la fi de les quals és destinar els 
fons que s'obtinguen a les activitats de promoció, defensa i integració social de les persones 
afectades per la malaltia de  miastenia i les seues famílies que desenvolupa AMES. 
 

Conforme a l'article 4-1, c del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aquest conveni queda exclòs del 
seu àmbit d'aplicació.  
 

SETENA. DURADA. 
 
 

El Conveni ací subscrit tindrà validesa mínima a partir de la data de la seua signatura, de dos 
any, després dels quals podrà renovar-se a iniciativa de qualsevol de les parts, previ acord que 
en tal sentit ha d'establir-se abans de la data de la seua terminació. 
 

OCTAVA. MODIFICACIÓ 
Les parts podran modificar el present Conveni en qualsevol moment per acord exprés. 
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NOVENA. RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 

El present Conveni podrà resoldre's per les següents causes: 
 

1.- Per mutu acord de les parts. 
 

2.- Per expiració del termini de durada inicial o de les seues pròrrogues. 
 

3.-Per incompliment de les obligacions pactades o per haver infringit el deure lleialtat. 
 

4.- Per decisió unilateral d'una de les parts mitjançant comunicació expressa per escrit a l'altra 
part amb una antelació de sis mesos a la data en què vaja a donar-ho per conclòs. 
 

En qualsevol cas, en el cas que es procedira a la resolució del present Conveni, ambdues parts 
es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la 
notificació de la resolució. 
 

DESENA. DISCREPÀNCIES. 
 

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa en el si de la Comissió de Seguiment i 
Coordinació qualsevol desacord que poguera sorgir en el desenvolupament del present conveni, 
ben entenent que amb anterioritat s'aplicaran els criteris de bona fe i voluntat d'arribar a 
acords. 
 

En cas de conflicte les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de València, amb 
renúncia al seu fur propi. 
 

I en prova de conformitat de quant antecedeix, signen per triplicat exemplar i a un sol efecte el 
present document, en el lloc i data a l'inici indicats.” 
 

SEGON: Notificar la present resolució quants interessats hi haja en l'expedient. 
 
 
8é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- DENEGACIÓ LLICENCIA DE CANVI D'ÚS 
DE LOCAL COMERCIAL A HABITATGE EN CARRER SANT ANA NÚM 9-B. 
 

I.- FETS 
 
I.1.- Sra. María Muñoz Císcar va sol·licitar llicència urbanística per a canvi d'ús de local 
comercial a habitatge en l'edifici situat en el carrer Sant Ana núm. 9-B. 
 
I.2.- L'edifici està en sòl urbà, Zona de Casc Antic, es troba en la situació de fora d'ordenació 
substantiu en superar en mes de tres altures la permesa pel planejament. 
 
I.3.- Informes tècnic i jurídic desfavorables. 
 

II.- FONAMENTS DE DRET.- 
 
II.1.-L'art. 219 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (Lotup) regula les condicions d'atorgament 
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de les llicències, determinant que les llicències 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. Que la legislació i el planejament urbanístic aplicables a les llicències seran els de el 
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 i la denegació de les 
llicències urbanístiques haurà de ser motivada. 
 
II.2.-L'art. 192 de l'indicat text legal regula la situació de fora d'ordenació i estableix que els 
plans expressaran què construccions erigides amb anterioritat a ells han de quedar en situació 
de fora d'ordenació, per manifesta incompatibilitat amb les seues determinacions, en les quals 
solament s'autoritzaran obres de mera conservació. 
 
II.3.- L'immoble on es pretén realitzar les obres, segons el planejament vigent es troba fora 
d'ordenació per excés d'altures i en concret segons el que es disposa en l'art. 3.1.5 de les 
Normes Urbanístiques “fóra d'ordenació substantiu” que s'estableix com aquell que afecta a 
aquells edificis o instal·lacions que siguen contraris al Pla afectant la disconformitat a l'edifici 
complet o parts estructurals del mateix. L'edifici en qüestió excedeix l'altura en més de tres 
plantes i no té les característiques dels edificis de la zona a la qual pertany. Així mateix el Pla 
no preveu obres i/o instal·lacions encaminades a generar un canvi d'ús en locals d'edificis en 
situació de fora d'ordenació. 
 
II.4.-La jurisprudència té establit que la «ràtio legis» d'aquest precepte, radica en la 
consagració del «desideratum» que l'edifici fora d'ordenació, no perllongue la seua existència 
més enllà del que cal esperar d'ell per l'estat dels seus elements components abans de pensar 
en la possibilitat d'escometre en el mateix determinades obres, però açò harmonitzat amb el 
principi que la desordenació d'un edifici, no implica «ipso facto», ni la seua immediata 
desaparició, ni la seua condemna, com ben econòmic-social, quan el mateix, seguirà existint i 
prestant el servei per al qual va ser erigit fins que arribe el moment de la seua desaparició, bé 
per  compsunció, bé per portar-se a efecte les previsions urbanístiques. L'aprovació del 
planejament determinant de la qualificació de fora d'ordenació, i la seua execució real, estan 
separats per un dilatat període de temps, la qual cosa obliga a aplicar a aqueixa situació 
provisional les mesures que facen compatibles la continuació de l'ús i funcionament d'aquests 
edificis i indústries amb el designi legal que en ells no es realitzen modificacions que puguen 
agreujar el cost de l'execució o obstaculizació de qualsevol altra forma de realització de les 
previsions urbanístiques en un grau superior al que es deriva de la situació de fets existent. 
 
CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics avantdits i a tenor del que es disposa 
en la Llei 7/85, de 2 d'abril, R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució de l'Alcaldia nº 690 de 
data 3 de juliol de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de 
Govern Local, i altres disposicions d'aplicació 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.-Denegar la llicència urbanística sol·licitada per Dª María Muñoz Císcar per a canvi d'ús 
del local comercial a habitatge situat en el carrer Sant Ana núm. 9-B pels motius exposats en 
els fonaments de dret d'aquest acord que es donen per reproduïts 
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SEGON.- Procedir a la devolució de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que 
ascendeix a 207,82.-€ 
 
TERCER.- Traslladar el present acord degudament als interessats conforme al procediment i 
tràmits previstos en la normativa vigent. 
 
 
9é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEPORVISION INSTAL�LADA EN EL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL. 
 
Vist l'expedient de contractació del servei i manteniment de l'aplicació informàtica 
DEPORVISION instal·lada en el Poliesportiu Municipal, i quants informes i documents obren en 
el mateix i sobre la base dels següents. 
 

I.-ANTECEDENTS 
 
I.1.-Acord de la Junta de Govern Local de 21 de març de 2016, aprovant l'expedient de 
contracte de servei de manteniment contractació del servei de manteniment de l'aplicació 
informàtica DEPORVISION i els plecs de clàusules administratives i de Prescripcions Tècniques 
del mateix, l'adjudicació del qual es realitza mitjançant procediment negociat sense publicitat 
basat en l´art 170 d) del TRLCSP i tramitació ordinària 
 
La base de licitació del contracte és de 4.349,75 € més 913.45 €, en concepte d'IVA, és a dir 
5.263,20 € IVA inclòs, per als quatre anys de durada del mateix. 
 
I.2.- A aquest procediment negociat sense publicitat, s'ha convidat a l'empresa VALBIT 
INGENIERIA S.L. per ser l'única habilitada per a realitzar el manteniment de l'aplicació 
DEPORVISIÓN, ja que és la propietària de la mateixa. 
 
I.3.- Realitzada l'obertura del sobre de documentació administrativa i oferta econòmica i 
tècnica, el preu d'adjudicació oferit és de 4.349,75€ més 913,45€ d'IVA, és a dir 5.263,20 € IVA 
Inclòs, s'ha realitzat la corresponent negociació pels tècnics de l'Àrea de Modernització i de 
l'Àrea d'Esports en la qual s'han acordat diverses millores de la prestació del servei, de la qual 
s'ha estès acta que obra en l'expedient.  
 
I.4.- De conformitat amb el que es disposa en l'article 151 i la Disposició Addicional Segona del 
Reial decret Llei 3/2011 de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, s'ha sol·licitat a aquesta empresa que present justificant d'haver 
constituït la garantia definitiva per l'import de 217,49 € i certificats d'estar al corrent amb les 
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
I.5.- La citada empresa ha presentat justificant del dipòsit de la garantia definitiva i la 
documentació indicada, en data 16-06/2016 (RE 22016012419)  
 
I.6.- Informe proposta d'adjudicació del contracte de la TAG de Contractació visat de 
conformitat pel Secretari municipal de data 21 de juny de 2016  
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I.7.- Informe de fiscalització favorable de l'Interventor municipal de data  23 de juny de 2016. 
 

I.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
II.1.-. Vist el que es disposa en el Reial decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial decret 817/2009 de 8 
de maig i el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Reial decret 1098/2001, en tant no s'opose al que es disposa en el RD 817/09 i el 
TRLCSP i altra normativa d'aplicació en la contractació de les Corporacions Locals i la proposta 
de la Mesa de contractació. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de licitació i adjudicar el contracte del servei de manteniment 
de l'aplicació informàtica DEPORVISION instal·lada en el Poliesportiu Municipal, a l'empresa 
VALBIT INGENIERIA S.L., amb una durada de quatre anys, per import de 4.349,75€ més 
913,45€ d'IVA, és a dir 5.263,20 € iva Inclòs, i les següents millores: 
 
MÒDUL DEPORVISION: 
 
1. Diferenciació d'usuaris: 
 

1.1. Usuaris de les EEPPDDMM (Escoles i Programes Esportius Municipals), amb accés 
restringit als operadors. 

 
1.2. Restes d'usuaris (utilització d'instal·lacions, lloguers), i abonats. 

Nota: Es tracta que des de Deporvision, es puga accedir al registre d'usuaris de forma 
independent, d'una banda un mòdul de EEPPDDMM, i per un altre a un mòdul per a la 
resta d'actuacions, reserves lloguers, abonats, etc., són dues gestions totalment 
diferents, i es pretén que els operaris d'una o un altre gestió no tinguen accés a l'altra. 

 
FITXA D'USUARI: 
 
2. Incorporar "Formulari AGEDP", Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 
3. Incorporar en el Cercador l'opció d'1er "i 2º cognom" conjuntament. 
 
4. Incorporar "Històric" de l'usuari en la seua fitxa per a consulta directa des de la mateixa de 
tots els exercicis. 
 
5. Configurar en fitxa d'usuari "avís" d'Usuari "ja inscrit", quan es vaja a repetir alguna 
inscripció. Que avise abans d'emplenar tota la fitxa. 
 
6. Configurar en fitxa d'usuari (només en mòdul de EEPPDDMM), camps "de Si/No" per a 
confirmar la següent acció: "Es lliura material esportiu". 
 
7. Configurar en inscripció d'usuari (només en mòdul de EEPPDDMM), fitxa per a entrada-
registre de dades dels pares o tutors de menors que es vagen a inscriure's. 
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GENERAL 
 
8. Formació il·limitada. 
 
9.  Nou disseny de la targeta esportiva. 
 
SEGON.- Disposar la despesa derivada del contracte, amb càrrec a la partida 92310 22799 del 
Pressupost municipal.  
 
TERCER.- Notificar l'adjudicació a tots els interessats en l'expedient  i requerir a l'adjudicatari 
del contracte, perquè  concórrega a la seua formalització en el termini de quinze  dies hàbils 
des de la recepció de la notificació de la present Resolució.  
 
QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits que legalment li siguen aplicable. 
 
 
10é- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- RECONEIXIMENT D´OBLIGACIONES I DESPESES. 
 
Vistos els antecedents, i documents que figuren en l'expedient i el que es disposa en la Llei 
7/85, de 2 d'Abril, Reguladora de les bases de Règim Local, Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,Decret 
d'Alcaldia nº 690/2015, de 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 proposta de la Regidor Delegada Genèrica d'Hisenda i Administració 
General, i en la seua conseqüència: 

 
1º) Aprovar les factures. 
 
2º) Reconèixer les obligacions derivades de les factures, a favor dels interessats, pels 
conceptes i imports que s'assenyalen, amb càrrec a les partides del pressupost de 2016. 

 
PARTIDA TERCER DESCRIPCIÓ EXERCICI IMPORT 

16210 22799 FOMENT DE 
CONSTRUCCIONS I 
CONTRACTES  

Arreplegada residus sòlids 
urbans Juny 

2016 65.401,34 € 

34200 21200 CAPS 
INSTAL·LACIONS 
S.L. 

Condicionament piscina 
municipal d'estiu 

2016 15.720,32€ 

34200 47900 UTE PISCINA 
PAIPORTA 

Subvenció explotació 
piscina coberta Juny 

2016 25.416,67 € 

  TOTAL  106.538,33 € 

 
SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits per la normativa vigent. 
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11é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- DEVOLUCIÓ D´AVALS I FIANCES 
 
Es dóna compte de la proposta de la regidora delegada d´Hisenda i Administració General, aixi 
com que en la mateixa es planteja a la Junta de Govern Local que adopte acords sobre les 
disposicions, correspondencia oficial, decrets i altres assumptes i matèries en relació amb 
l´area expresada, que consten a l´expedient. 
 
Vistos els informes i documents que figuren en l´expedient i el que es disposa en la Llei 7/85, 
de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març pel qual s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Decret 
d´Alcaldia 664/2015 de 26 de juny de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua 
competencia a la Junta de Govern Local i altres disposicions d´aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Acceptar proposta de la Regidora Delegada d'Hisenda i Administració General i en la 
seua conseqüència, vistos els informes tècnics retornar els següents AVALS/FIANCES  
 

NOM CONCEPTE IMPORT 

CONSTRUCCIONES MORENO 
GARIJO SL 

FIANÇA GARANTIA OBRES DE RASA R S B T EN 
C/SEQUIA DE MESTALLA -CTRA BENETUSSER. 

9,478,00 € 

VODAFONE ONO S A U 
AVAL GARANTIA LIICENCIA OBRA MENOR -
CTRA BENETUSSER 9. EXPDTE OPTU 146/2014 

360,00 € 

IBERDROLA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SAU 

AVAL OBRES REPARCELACIO LSMT POL. 1 Y 2 
EXPDTE OTU 144/14 

7,749,00 € 

VALBIT INGENIERIA SL 
FIANZA GARATIA DEFINITIVA CONTRACTE 
MANTENIMEN APLICACIO INFORMATICA 
DEPORVISION. 

163,12 € 

COMSA SA 
AVAL GARANTIA OBRES CENTRE CULTURAL DE 
PAIPORTA. EXPDTE 31/2011 

116,307,03 € 

 
SEGON: Seguir en l´expedient el procediment i els tràmits legalment establits. 
 
TERCER: Donar trasllat de l´acord als departaments d´Urbanisme i Contractació. 
 
 
12é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- OTORGAMENT D´UNA SUBVENCIÓ A LA ASOCIACIÓ 
D´EMPRESARIS DE POLÍGONS INDUSTRIALS DE PAIPORTA. 
 

I.- ANTECEDENTS: 
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Atenent al complex escenari en el qual s'emmarca el sector econòmic actual, i particularment 
el nostre municipi, es requereix d'accions concretes que impulsen l'estructura empresarial de 
la localitat amb l'objectiu de millorar el nostre entorn socioeconòmic 
 
Tenint en compte les necessitats dels diferents grups socials a l'hora de desenvolupar les 
diferents polítiques de desemvolupament del teixit empresarial, com a agent social que 
interactua en el municipi, ha de ser tingut en compte a l'hora de desenvolupar eixes polítiques. 
 
Impulsar el teixit industrial i de serveis del municipi per a poder participar - per mitjà de la 
presa de decisions- a optimitzar l'activitat de les organitzacions implantades assegurant la seua 
estabilitat, així com generar l'escenari adequat que atraga a altres noves, perseguint consolidar 
un avantatge competitiu que projecte l'atractiu d'aquest municipi per a la implantació 
empresarial. 
 
Vista la voluntat de la Regidoria d'Ocupació i Comerç de recolzar per mitjà de subvenció les 
activitats de promoció empresarial, promogudes per l'Associació de Polígons Industrials de 
Paiporta i vista també l'existència de crèdit pressupostari en la partida 43300 48000, consignat 
mitjançant el RC 220160013766. Proposem se li siga concedida a l'asociació de poligons 
empresarials de Paiporta, una subvenció de 1.500€. 
 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Per a l'execució del qual la Corporació municipal disposa dels suficients mitjans propis, 
consignats al nostre presupost. 
 
Tenint en compte el que estableix l'article 22 apartat 2, lletra a de la de la Llei General de 
Subvencions 28/2003 de 17 de novembre en la qual s'estableix : 
 
Procediments de concessió i gestió de les subvencions  
 
CAPÍTOL I Del procediment de concessió Article 22. Procediments de concessió. 
 
2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:  
 
a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat, de les comunitats 
autònomes o de les entitats locals, en els termes arreplegats en els convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a la següent subvenció: 
 

ENTITAT SUBVENCIÓ  RC PARTIDA 

APIP Associació 
Polígons Industrials de 
Paiporta 

1.500€ 220160013766 43300 48000 
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SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa-Presidenta i al Regidor de l'àrea d'Ocupació i Comerç. A 
signar el en nom de l'Ajuntament el conveni que es trascriu seguidament. 
 
TERCER.- Seguir el procediment i tràmits legalment establits i notificar el present acord a 
l'associació interessada i als serveis municipals afectats. 
 
Que aquesta subvenció siga regulada i ratificada mitjançant el següent conveni: 
 
« CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE APIP Associació de Polígons Industrials de Paiporta 
L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA. 
 

COMPAREIXEN 
 

D’una banda, Isabel Martín Gómez i Vicent Ciscar Chisber, Alcaldessa-Presidenta i Regidor 
Delegat d' Ocupació i Comerç de l’Ajuntament de Paiporta, assistits pel Secretari de la 
Corporació Francisco Javier Llobell Tuset, per a donar fe de l’acte, i 
 

De l’altra, D. ISIDRO CODOÑER MARTINEZ, amb D.N.I.24347183G, com a «Càrrec» i en 
representació de la Asociació de Poligons Insdustrials de Paiporta. G-98700461, amb domicili a 
efectes de notificacions en C/ Maximiliano Thous 17 A 
 

INTERVENEN 
 

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

Francisco Javier Llobell Tuset, també per raó del càrrec i per a donar fe de l'acte, d'acord amb 
allò que s'ha preceptuat en l'article 113, regla 6a del text Refós de Disposicions legals vigents 
en matèria del Règim Local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, i D. ISIDRO 
CODOÑER MARTINEZ, amb D.N.I. D.N.I.24347183G, com a i en nom i representació de 
l'associació APIP, facultat per a formalitzar el present conveni, pels Estatuts que regeixen la 
mateixa, conforme acredita per mitjà d’un certificat expedit pel Secretari de l’entitat 
esmentada. 
 

La associació APIP es troba inscrita al Registre Municipal d’Associacions d’aquest Ajuntament. 
 

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

 
EXPOSEN 

 

Primer: Que el present conveni, s'inspira en la intenció clara, tant per part de l'Ajuntament, 
com de l'Associació de Polígons Industrials de Paiporta, de potenciar conjuntament actuacions i 
serveis que impulsen el teixit industrial de la localitat. 
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Segon: Que la associació APIP, està configurada legalment com a entitat sense ànim de lucre, 
segons es determina pels seus propis Estatuts i a l'empar del que preveu la Llei Orgànica 
1/2002, de 22 de març. 
 

Tercer: Que la associació APIP, acompleix els requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003. 
 

Quart: Que sobre els antecedents precedents, les parts procedeixen a signar conveni de 
col·laboració, d'acord amb els següents: 
 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA.- Objecte. L'objecte de la subvenció és el foment d'accions que impulsen l'estructura 
empresarial de la localitat i l'impuls de l'ocupació en la nostra localitat. Amb l'objectiu de 
millorar el nostre entorn socioeconòmic. L’Ajuntament col·laborarà en el finançament del 
funcionament i activitats generals de la associació APIP. 
 

Les accions a desenvolupar que podran ser objecte d'aquesta subvenció són les següents: 
 

- Desenvolupament i manteniment d'una pàgina web pròpia de l'associació 
- Accions de Màrqueting i captació d'Associats/ades 
- Accions d'Informació associats/ades 
 

Així mateix, l'associació APIP, es compromet a través dels seus associats a tramitar 
prioritàriament les seues necessitats de personal a través de l'agència de col·locació de la 
nostra localitat. 
 

SEGONA.- Beneficiari. El beneficiari de la subvenció serà la associació APIP. 
 

TERCERA.- Quantia i crèdit pressupostari. L’Ajuntament de Paiporta concedirà a la associació 
APIP una subvenció per un import total de 1.500 € amb càrrec a la partida 43300 47800 i RC 
nº220160013766, per a l’exercici 2016. 
 

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

CINQUENA.- Terminis i forma de pagament. El 50% de la subvenció concedida (750 €) es farà 
efectiu després de la signatura del conveni per mitjà d’una transferència bancària. El 50% 
restant (750€) es farà efectiu després de l’aprovació del compte justificatiu pertinent i també 
per mitjà d’una transferència bancària. 
 

SISENA.- Terminis i forma de justificació. El termini per a la justificació de la subvenció 
finalitzarà el 01 de Novembre de 2016. D’acord amb l’article 75 del RD887/2006 la justificació 
es farà per mitjà de compte justificatiu simplificat, que haurà de contenir la següent 
informació: 
 

1. Memòria de l’actuació i resultats, que justifique el compliment de les condicions imposades 
en aquestes clàusules indicant les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
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2. Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, identificant el proveïdor i el 
document o factura, import, data d’emissió i data de pagament. La documentació justificativa 
de la despesa serà la següent: 
 
- Per a acreditar la despesa: Factures o documents de valor probatori equivalent (no 
s’admetran rebuts). Els justificants es presentaran en original o fotocòpia compulsada per 
l’Ajuntament de Paiporta. 
 
- Per a acreditar el pagament: El pagament es farà i s’acreditarà preferentment per 
transferència bancària i en cas de no ser possible per mitjà d’altre sistema que acredite 
fefaentment la recepció dels fons pel proveïdor (rebut de cobrament,etc.) 
 

3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada indicant 
l’import i la procedència. 
 
4. En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en el suposat de romanents. 
 
SETENA.- Obligacions del beneficiari. Les obligacions del beneficiari son aquelles que se deriven 
de l’article14 de la Llei 38/2003. 
 

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

NOVENA.- Control financer. El control financer de la subvenció és competència de la Intervenció 
Municipal segons consta a l’article 47.1 i a la disposició addicional 14 de la Llei 38/2003. 
 
DESENA.- Despeses subvencionables. Seran despeses subvencionables totes aquelles derivades 
de la ficada en martxa i desenvolupament de les accions objecte de la subvenció. No es podran 
justificar mitjançant nòmines ni pagaments socials.” 
 
Després de la lectura del present conveni, els atorgants es ratifiquen i afirmen en el seu 
contingut, firmant-lo en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa com a Secretari, done 
fe. 
 
 
13é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L'ALCALDIA I DELS REGIDORS DELEGATS. 
 
13.1.- APROVACIÓ DE PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE VENDA D'ENTRADES EN LA 
TAQUILLA DE L'AUDITORI MUNICIPAL DE PAIPORTA. 
 
Vist l'expedient de contractació del servei de venda d'entrades en la taquilla de l´Auditori 
Municipal de Paiporta, i de quants informes i documents obren en el mateix i sobre la base 
dels següents: 



Junta de Govern Local18.07.2016 29/33 
 

 
I-ANTECEDENTS: 

 
I.1- Providència d'Alcaldia de data de data 2 de desembre de 2015, iniciant l'expedient de 
contractació del servei de venda d'entrades en la taquilla de l´Auditori Municipal de Paiporta. 
 
I.2- Plec de prescripcions Tècniques de data 16 de juny de 2016, en el qual es descriuen les 
característiques concretes del servei que es pretén contractar, així com l'import del mateix. 
 
I.3.- Existència de crèdit adequat i suficient per a atendre les despeses del contracte en la 
partida 33410 22799 del pressupost municipal vigent. (R.C. nº 220160012191) 
 
I.4.- Informe de Secretària sobre procediment i Plegue de Clàusules administratives particulars 
de data 16 de juny de 2016. 
 
I.5.-. Informe de fiscalització desfavorable, emès per l'Interventor Municipal en data 30 de juny 
de 2016. 
 
I.6.- Nous Plec de Prescripcions Tècniques i de Clausulas administratives de data 12 de juliol de 
2016, en els quals s'esmenen les deficiències indicades en dita informe fiscalització. 
 
I.7.- Nou informe de fiscalització favorable, emès per l'Interventor Municipal en data 14 de 
juliol de 2016 
 

II.- FONAMENTS JURÍ CS 
 
II.1.- Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP, Reial decret 817/2009 de 8 de maig pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic i Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001,de 12 
d'octubre que aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
en tant no s'opose al que es disposa en el RD 817/09 i el TRLCSP i altres disposicions 
concordants i d'aplicació, en matèria de contractació de les Entitats Locals 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de venda d'entrades en la taquilla de 
l´Auditori Municipal de Paiporta, així com la despesa derivada del mateix, per al qual existeix 
consignació en la partida 33410 22799 del pressupost municipal vigent. (R.C. nº 
220160012191). 
 
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules administratives particulars i de Prescripcions Tècniques 
que hauran de regir la contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, sent la licitació del contracte per 
preus unitaris (preu/sessió). 
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El pressupost màxim del contracte és de 4.958,68 €, més 1.041,32 € d'IVA, és a dir, 6.000,00 
IVA inclòs, per a un any de durada del mateix. 
 
TERCER.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, sol·licitant ofertes d'almenys tres 
empreses capacitades per a l'execució del contracte, deixant constància de tot açò en 
l'expedient. 
 
 
13.2.- AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER A FESTEIG TAURÍ DE BOUS Al CARRER A 
CELEBRAR EL DIA 31 DE JULIOL DE 2016 PER LA PENYA TAURINA GERMANOR. 
 
S'adona de la sol·licitud de data 24 de maig de 2016 (amb entrada en el registre general núm. 
2016010583 del mateix dia), mitjançant la qual la penya taurina Germanor interessa 
l'autorització municipal per a ocupar la via pública el pròxim dia 30 de juliol de 2016 entre les 
16:30 i les 21:00 i de 23:00 a 03:30, per a la celebració d'un festeig taurí de bous al carrer, més 
un esmorzar taurí a les 09:00 hores, en els carrers Maximiliano Thous i Juan XXIII. 
 
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.- Autoritzar l'ocupació de la via pública sol·licitada, de conformitat amb l'informe emès 
per la policia local i amb estricte compliment de les condicions que en el mateix figuren, i de 
manera especial havent de deixar lliures les entrades a la finca situada en el carrer Maestro 
Chapí nº 7 i 9 de manera permanent durant la celebració del festeig, responsabilitzant-se de la 
perfecta neteja del recinte a utilitzar una vegada finalitzats els actes taurins, i havent d'impedir 
la venda de begudes alcohòliques en el recinte a utilitzar i les seues proximitats. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la penya taurina sol·licitant i seguir en l'expedient el 
procediment i tràmits establits legalment. 
 
 
13.3.- AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER A FESTEIG TAURÍ DE BOUS Al CARRER A 
CELEBRAR ELS DIES 17 I 18 DE SETEMBRE DE 2016 A LA PENYA TAURINA LA VAQUI. 
 
S'adona de la sol·licitud de data 9 de maig de 2016 (amb entrada en el registre general número 
2016009459 del mateix dia), mitjançant la qual la penya taurina la Vaqui interessa 
l'autorització municipal per a ocupar la via pública els pròxims dies 17 i 18 de setembre de 
2016, el dia 17 a partir de les 18:00 hores i posteriorment a partir de les 23:30 hores i el dia 18 
a partir de les 13:00 hores, per a la celebració d'un festeig taurí de bous al carrer, en els carrers 
Maximiliano Thous i Juan XXIII. 
 
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.- Autoritzar l'ocupació de la via pública sol·licitada, de conformitat amb l'informe emès 
per la policia local i amb estricte compliment de les condicions que en el mateix figuren, i de 
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manera especial havent de deixar lliures les entrades a la finca situada en el carrer Maestro 
Chapí nº 7 i 9 de manera permanent durant la celebració del festeig, per al que deuran 
modificar la col·locació de les barreres previstes de manera que puguen transitar-se al voltant 
de tota de la façana, responsabilitzant-se de la perfecta neteja del recinte a utilitzar una 
vegada finalitzats els actes taurins, i havent d'impedir la venda de begudes alcohòliques en el 
recinte a utilitzar i les seues proximitats. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la penya taurina sol·licitant i seguir en l'expedient el 
procediment i tràmits establits legalment. 
 
 
13.4.- APROVACIÓ DE PREU PÚBLIC EN EL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES. 
 
Es dona compte de l’expedient administratiu per a establir el preu públic en concepte d’ajuda 
de despeses de manteniment en el cursos de formació bàsica i cursos en els termes següents: 
 
DESPESES ESTIMADES 

DIRECTES: PERSONAL 179.029,84 € 

INDIRECTES 15% 26.854,47 € 

TOTAL DESPESES 205.884,31 € 

 
INGRESSOS ESTIMATS 

CONVENI DE LA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, 
INNOVACIÓ, CULTURA I 
ESPORT 

138.000,00 € 

TOTAL INGRESSOS 138.000,00 € 

 

TOTAL DESPESES 205.884,31 € 

TOTAL INGRESSOS 138.000,00 € 

 67.884,31 € 

 
Així doncs, vistes les despeses ocasionades per la realització de cursos i tallers al Centre de 
formació de Persones Adultes Municipal i estimant-se un nombre de 600 alumnes/as 
inscrits/es, el preu públic se situa en 113,14 €. No obstant això, i segons la Llei 8/1989, de 13 
d'abril de Tasses i Preu Públics 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. 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, 32600.22100, 32600.22199, 
32600.22699, 32600.22799. 
 
L'educació de persones adultes apareix configurada con entitat pròpia en el títol primer de la 
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada por 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 ciutadanes 
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per adaptar-se als continus canvis culturals, tecnològics i productius que caracteritzen la 
societat actual. 
 
Per això, s'entén que 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 €  
 
Per una altra part, 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. 
 
La diferència d'ingressos serà assumida por l'Ajuntament. 
 
Vist el que disposen 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 procediment més adequat es 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 euros, sense que la seua duració 
puga ser superior a 1 any ni ser objecte de pròrrogues (el que s’indica en la providència 
d’iniciació d’este procediment) i finalment, la disposició de competències en la Junta de 
Govern Local, quant a la competència de l’òrgan de contractació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el preu públic del cursos del Centre de Formació de Persones Adultes en la 
quantitat de 10.-€ per alumne. 
 
SEGON.- Notificar el present acord als departaments interessats i seguir en l’expedient el 
procediment establit per la normativa vigent. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió, alçant-se la mateixa a les dotze hores i cinquanta-cinc minuts del 18 de juliol de 2016. 
 

 
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 12 de 
setembre de 2016. 
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI 
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Sign.: Isabel Martín Gómez Sign.: Francisco Javier Llobell Tuset 
 


