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Acta nº 15 
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 12 de setembre de 2016. 
  
A Paiporta, sent les dotze hores del dia 12 de setembre 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: 
  

î  Josep Val Cuevas 
î  Beatriz Jiménez Jiménez 
î  Antoni Torreño Mateu 
î  Vicent Ciscar Chisbert 
î  Mª Isabel Albalat Asensi 

  
ASSISTEIXEN: 
  

î  Encarna Signes Segrelles 
 

SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset 
 
No assisteix i excusa la seua no-assistència el regidor, Sr. Alberto Torralba 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. 
14 DE 18 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. 
  
4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA AMBIENTAL ACTIVITAT 
INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT EN CARRER 
SÉQUIA DE FAITANAR, NÚM. 51. 
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5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA EDIFICACIÓ VIVENDA 
UNIFAMILIAR CARRER MELIANA, NÚM. 30 
  
6é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES 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 14/2016 DE 18 DE JULIOL 
DE 2016. 
  
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació 
a l'acta nº 14/2016, de 18 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. 
  
Aquest punt queda sobre la taula. 
  
  
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   

647/2016 13/07/16 COMERÇ I MERCAT CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL "TORNA A 
L'ESCOLA AMB EL COMERÇ DE PAIPORTA “ 

648/2016 13/07/16 SECRETARIA FINALITZACIÓ DE PROCEDIMENT DISCIPLINARI INICIAT 
MITJANÇANT DECRET DE L'ALCALDIA Nº 1232/2015, DE 14 
DE DESEMBRE, PER POSSIBLES RESPONSABILITATS 
D'AQUEST ORDRE DEGUDES A REALITZACIÓ DE TREBALLS 
PARTICULARS AMB MITJANS DE L'AJUNTAMENT. 

649/2016 13/07/16 CADASTRE APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA PER A L'EXERCICI 
2016 

650/2016 13/07/16 PATRIMONI NOMENAMENT LLETRAT I PROCURADOR RECLAMACIÓ 
DANYS A BÉNS MUNICIPALS. 

651/2016 13/07/16 INTERVENCIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER 
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  Nº DATA ÀREA ASSUMPTE   

GENERAL TRANSFERÈNCIA.MOD 2016/22 

652/2016 13/07/16 PERSONAL APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL I DE LA 
FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL DE CONDUCTOR 
D'AMBULÀNCIA 

653/2016 14/07/16 BENESTAR SOCIAL MODIFICACIÓ DECRET 622/2016 D'AJUDES 
D'EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS BÀSIQUES. 

654/2016 15/07/16 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

LLICÈNCIA SEGREGACIÓ PRESENTADA PER LA SRA. 
VICENTA TARAZONA ROS 

655/2016 15/07/16 SECRETARIA CONVOCATÒRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 18 DE 
JULIOL DE 2016. 

656/2016 15/07/16 ESPAI DECRET ESPAI RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Nº 
10/2016 

657/2016 15/07/16 SECRETARIA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA A LA VIA JUDICIAL 
PRESENTADA PER L'ENTITAT VESTA SUPPLIES, S.L. 
SOL·LICITANT EL PAGAMENT DE SUBMINISTRAMENT DE 
PRODUCTES DE NETEJA. 

658/2016 15/07/16 CULTURA APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A LA PENYA L’ARRE PER A LA CELEBRACIÓ DE 
LA FESTA DE SANT ANTONI 

659/2016 15/07/16 GABINET 
D´EDUCACIÓ 

PAGAMENT AJUDES XARXA LLIBRES 

660/2016 18/07/16 ESPAI DECRET ESPAI RECONEIXEMENT DE PAGAMENTS Nº 
10/2016 

661/2016 18/07/16 PERSONAL APROVACIÓ PLA DE VACANCES DEL PERSONAL MUNICIPAL 
PER A L'ANY 2016 

662/2016 18/07/16 INTERVENCIÓ 
GENERAL 

EXP. DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER GENERACIÓ 
D'INGRESSOS.MOD 2016/23 

663/2016 18/07/16 OCUPACIÓ I 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ, PER A LA REALITZACIÓ 
D'ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES PRIORITÀRIAMENT A 
PERSONES ATURADES I LA FORMACIÓ AMB COMPROMÍS 
DE CONTRACTACIÓ AMB CÀRREC AL PRESSUPOST 2016. 

664/2016 18/07/16 ESPAI DECRET ESPAI RESOLUCIÓ ADMESOS I EXCLOSOS, 
NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I FIXACIÓ DE DATA PER A 
LA SEUA CONSTITUCIÓ, EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONSERGE-
ENTERRADOR DE LA E.P.E. EMPRESA DE SERVEIS DE 
PAIPORTA 

665/2016 18/07/16 PERSONAL CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONAL DE L’EXPEDIENT 
SUBVENCIÓ INEM CORPORACIONS LOCALS 2016 REF Nº 
46/186/16/B/D/01 
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  Nº DATA ÀREA ASSUMPTE   

666/2016 19/07/16 GESTIÓ TRIBUTÀRIA ANUL·LACIÓ REBUTS IMPOST VEHICLES TRACCIÓ 
MECÀNICA. JUAN FRANCISCO UNGUETTI MONTES. 

667/2016 19/07/16 GESTIÓ TRIBUTÀRIA DECLARACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE INCREMENT 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. DACIÓ 
EN PAGAMENT. HERMINIA LEAL GÓMEZ I JOSE ANTONIO 
GIL LEÓN. 

668/2016 19/07/16 GESTIÓ TRIBUTÀRIA DECLARACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
FRANCISCO JAVIER CRUZ LÓPEZ I YULI CANCHIMBO MINA. 

669/2016 19/07/16 GESTIÓ TRIBUTÀRIA DECLARACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. MARIA 
AMPARO ROCHIN ROSER. 

670/2016 19/07/16 INTERVENCIÓ 
GENERAL 

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2016/424 

671/2016 20/07/16 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL CONTROL DE 
TARIFACIÓ I FACTURACIÓ ELÈCTRICA MULTIPUNTO 

672/2016 20/07/16 CONTRACTACIÓ CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES I REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN EL CONTRACTE 
D'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA D'11 EQUIPS 
MULTIFUNCIÓ PER A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

673/2016 20/07/16 PATRIMONI DESIGNACIÓ D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU SEGUIT EN EL JUTJAT Nº 5 
DE VALÈNCIA PO 000175/206 INTERPOSAT PER LA SRA. 
AMPARO MARÍ CAÑIZARES (EXP. RP 12/13) 

674/2016 21/07/16 INTERIOR DESESTIMAR ESCRIT DEL SR. ENRIQUE SIRVENT 
COLOMINA, PER A MANTENIR ELS MATEIXOS METRES DE 
TERRASSA QUE VENIA UTILITZANT, A CAUSA DE 
L'INFORME DEL TÈCNIC MUNICIPAL. 

675/2016 21/07/16 INTERIOR BAIXA TERRASSA "BAR RESTAURANT CASA ROLDAN", AMB 
DATA 1 DE JULIOL DE 2016 

676/2016 21/07/16 CONTRACTACIÓ DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
GESTIÓ INDIRECTA MITJANÇANT CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE LA PISCINA D'ESTIU SITUADA EN EL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PAIPORTA 

677/2016 21/07/16 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS Nº 69/16 CARRER MARIANO BENLLIURE 4 
BAIX 

  
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
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4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA AMBIENTAL ACTIVITAT 
INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT EN CARRER 
SÈQUIA DE FAITANAR,NÚM. 51. 
  

I.-FETS 
  
I.1.-En data 8 de maig de 2014, Sr. Alfredo Palop Trillo en nom i representació de la mercantil 
SENYALITZACIONS TRILLO, S.L., sol·licita llicència ambiental per a instal·lar una activitat 
dedicada a indústria de fabricació i distribució d'elements de senyalització i abalisament en la 
nau situada en el c/ Sèquia de Faitanar, 51, (O.E. nº 7 del Polígon La Pasqualeta), ref. cadastral 
3483803 YJ2638S0003 LX, completant la documentació en data 18 de maig de 2016. 
  
I.2.-Segons l'informe emès per l'arquitecte municipal l'ús és compatible per a la zona on se 
situa. 
  
I.3.-Informe sanitari del coordinador mèdic favorable. 
  
I.4.-Informe ambiental favorable en el qual es determina que l'edifici de tipus A, sectors 
d'incendi 1, superfície del sector d'incendis 734,96 m², densitat de càrrega al foc (Mcal/m²) 48 i 
un nivell de risc intrínsec baix de grau 1. En el projecte tècnic es qualifica l'activitat de Molesta, 
Grau 2-3. 
  
I.5.-Durant l'exposició pública de l'expedient no s'han presentat reclamacions. 
  
I.6.- Informe jurídic favorable. 
  

II.- FONAMENTS DE DRET 
  
II.1.-Se sotmet a llicència ambiental en virtut del que es disposa en l'annex II i la Disposició 
Transitòria Primera 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 arts 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 les 
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, acompanyant-se de certificat emès per tècnic 
competent de l'execució del projecte, en el qual s'especifique que la instal·lació i l’activitat 
s'ajusten al projecte tècnic aprovat. L'Ajuntament, en el termini d'un mes des de la presentació 
de la comunicación, 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 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, 
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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 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 d'Alcaldia nº 690/2015 
de data 3 de juliol, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de 
Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
  
PRIMER.- Llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercers concedir llicència ambiental 
per a instal·lació industrial de fabricació i distribució d'elements de senyalització i abalisament 
en la nau situada en el c/ Sèquia de Faitanar, 51, (O.E. nº 7 del Polígon La Pasqualeta), ref. 
cadastral 3483803 YJ2638S0003LX, a la mercantil SENYALITZACIONS TRILLO, S.L. de 
conformitat amb el projecte tècnic i annex presentat i subscrit per l’enginyer de l'edificació, Sr. 
Carlos Zafont Forés , els informes tècnics i l'informe ambiental redactat pels tècnics municipals, 
amb les condicions següents: 
  
Que els valors de recepció exterior provocats per l'activitat (soroll d'unitats exteriors de 
condicionament + soroll provinent de l'interior de l'activitat) en les edificacions adjacents, 
hauran de ser inferiors als establits a l'annex II de la Llei 7/2002. 
  
Que no se superen els nivells sonors de recepció establits en l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 
de desembre de la G.V. de Protecció contra la Contaminació Acústica, en l'article 3.3.8 del 
PGOU i en les taules B1 i B2 de l'annex III del RD 1367/2007. 
  
L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic i 
annex en els aspectes no fixats en aquesta resolució. Es compliran totes les disposicions 
aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.  
  
SEGON.- 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 25 de juliol, una vegada finalitzada la construcció de les instal·lacions i de 
les obres s’haurà de presentar la comunicació de posada en funcionament davant aquest 
Ajuntament, acompanyada de la documentació següent: 
  
Auditoria acústica justificant el nivell de transmissió sonor a l'exterior de manera que es 
complisca l'art. 4.2.7.5. c del Pla General d'Ordenació Urbana vigent 
  
Certificat emès per tècnic competent de l'execució del projecte, en el qual s'especifique que 
l'obra,  instal·lació i activitat s'ajusta al projecte tècnic presentat i a les mesures correctores. 
  
Certificat del tècnic competent del projecte d'instal·lacions contra incendis i dels instal·ladors 
dels elements de protecció contra incendis (ignifugacions, sistema de detecció, extintors, 
dipòsit de 12 m³ i sistema de pressió...) i registre de les instal·lacions en el Servei Territorial 
d'Indústria així com el contracte de manteniment 
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Certificats d'instal·lació de climatització, de baixa tensió, de fred industrial diligenciat pel Servei 
Territorial d'Indústria (butlletins) 
  
Contracte amb empresa gestora de residus. 
  
Justificació del contracte de manteniment i inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica del 
local, segons disposa el REBT de 2002 en la ITC-BT 05. 
  
TERCER.- Significar-li a l'interessat 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 de l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental. 
Del resultat de la comprovació s'emetrà informe. 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 la liquidació corresponent de la taxa per llicència ambiental per import de 
1.875,00.-€. 
  
CINQUÉ.- Traslladar l’acord present degudament a les persones interessades conforme al 
procediment i els tràmits previstos en la normativa vigent. 
 
 
5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA D’EDIFICACIÓ VIVENDA 
UNIFAMILIAR CARRER MELIANA, NÚM. 30. 
  

I.- FETS 
  
I.1.- Sr. José Luis Ortiz Latorre, en data 16 de febrer de 2016 sol·licita llicència urbanística per a 
edificar un habitatge unifamiliar adossat en el carrer Meliana nº 30, (ref. cadastral 2877910 
YJ2627N0000 LD) acompanyada de projecte tècnic redactat per l'arquitecte, Sr. Ignacio 
Mariano Juan Ferruses. 
  
I.2.- L'indicat immoble està inclòs en la zona d'unifamiliar adossada del Sector-2, i té la condició 
de solar. Es correspon amb la parcel·la 84 b de segregació efectuada de la parcel·la original 
adjudicada 84 en la reparcel·lació de l'indicat Sector. 
  
I.3.- Informes tècnic i jurídics favorables, amb les condicions següents: 
  
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 1.553,00.-€ i haurà de reposar els elements i les 
instal·lacions de la via pública que provisionalment s'hagen de retirar en el termini de 15 dies. 



Junta de Govern Local12.09.2016 8/18 

 

  
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 medi urbà. 
  
5.- 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 Oicial de la Província de València nº 214 de data 
8 de setembre de 2006. 
  
I.4.- Consta autorització emesa per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria en matèria de Servituds 
Aeronàutiques (AESA). 
  

II.- FONAMENTS DE DRET 
  
II.1.- Les 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 conforme 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. que 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 la 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 anteriors 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 d'Alcaldia nº 690 de 
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data 3 de juliol de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua competència en aquesta 
Junta, i altres disposicions d'aplicació. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
  
PRIMER.- Concedir al Sr. José Luis Ortiz Latorre, llicència per a edificar habitatge unifamiliar 
adossat en el solar situat en el carrer Meliana nº 30, amb ref. cadastral 2877910 
YJ2627N0000LD, d'acord amb el projecte tècnic redactat per l'arquitecte, Sr. Ignacio Juan 
Ferruses, condicionada a: 
  
1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de 
l'execució de les obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes garantint aquesta 
responsabilitat mitjançant aval bancari de 1.553,00.- € i haurà de reposar els elements i les 
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 medi urbà. 
  
5.- En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la llicència corresponent, conforme a l’ 
“Ordenança Reguladora de l'Ús Especial de les Vies Públiques” aprovada per acord de Ple de 
27 d'abril de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 214 de data 8 
de setembre de 2006. 
  
6.- Al que es disposa en l'autorització d’AESA, en la qual s'estableix: 
  

a)      Els valors d'altura i d’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 mateixes no excedirà dels 
paràmetres següents: 

  
Altura: deu amb quinze metres (10,15m). 
  
Cota: 21,50 msnm. 
  
Elevació: 31,65 msnm. 
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b)      Donada la situació i l’altura de la construcció projectada, si és necessària la 
utilització de mitjans electromecànics que superen l'altura i l’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 
1.732,30.-€ i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 
4.178,76 €. 
  
TERCER.- Assenyalar que la llicència d'obres, la concessió de la qual s'aprova, s'efectua llevat el 
dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
  
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. 
  
CINQUÉ.- Traslladar l’acord present degudament a les persones interessades conforme al 
procediment i els tràmits previstos en la normativa vigent. 
 
  
6é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L'ALCALDIA I DELS REGIDORS/ES DELEGATS. 
  
6.1.- INTERVENCIÓ GENERAL - APROVACIÓ DE DESPESES PER JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Vistos els antecedents i els 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. 
 
Vist l'informe d'Intervenció de 8 de setembre de 2016, 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 les factures. 
 
SEGON.- Disposar la despesa, així com reconèixer les obligacions derivades de les factures, a 
favor de les persones interessades, pels conceptes i imports que s'assenyalen, amb càrrec a les 
partides del pressupost de 2016. 
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6.2.- SECRETARIA GENERAL - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA A LA PROPOSTA DE 
CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D'OR DE LA VILA DE CATARROJA A TÍTOL PÒSTUM AL SR. 
ALBERTO GRADOLÍ CÁNOVAS.  
 
Vist l'escrit del Sr. Alcalde de Catarroja de data 6 de juliol de 2016, amb entrada en el Registre 
General de l'Ajuntament nº 14.457 del dia 19 següent, mitjançant el qual comunica la 
tramitació per aqueix Ajuntament d'expedient per a la concessió a títol pòstum al Sr. Alberto 
Gradolí Cánovas, que va ser regidor d'aqueixa Corporació municipal des de l'any 2003 fins al 
2015, de la medalla d'or de la Vila de Catarroja, en atenció als mèrits que s'aprecien en el 
mateix, 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: 
 
Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Paiporta a la concessió d'aquesta distinció honorífica. 
 
 
6.3.- SECRETARIA GENERAL - MANIFEST DE SUPORT AL PACTE VALENCIÀ PER LA MOBILITAT 
SEGURA I SOSTENIBLE. 
 
El model de mobilitat urbana actual no assegura a la ciutadania un entorn que garantisca el 
seu dret a l’accesibilitat en unes condicions de mobilitat adequades, segures i amb el mínim 
impacte ambiental possible. Per canviar-lo, a més, es necessitarà el concurs de totes les 
administracions, especialment la implicació activa de l’administració autonòmica i local. 
  
La mobilitat urbana segura i sostenible és un dret dels ciutadans a triar formes de desplaçar-se 
respectuoses amb la seua salut i la seua seguretat, adaptades als límits físics i ambientals de la 
ciutat, que fomenten l’ús dels modes de transport més eficients, que garantisquen 
l’accesibilitat de tots en temps i en costos raonables i que permeten el creixement econòmic i 
el benestar de la població a llarg termini. 
  
Entre el 16 i el 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, circumstància 
que la Generalitat i la FVMP aprofiten per a proposar una acció conjunta de renovació del 
nostre compromís per la mobilitat sostenible: “Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i 
Sostenible”. 
  
Sens dubte, els objectius i els compromisos del Pacte concorden tan amb la voluntat de les 
institucions com de la nostra societat civil. Tots pretenem que els ciutadans de la Comunitat 
Valenciana recuperen els espais urbans i fer les ciutats i els pobles llocs accesibles per a tots. 
  
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.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Paiporta al “Pacte Valencià per la Mobilitat 
Segura i Sostenible”.  
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SEGON.- Traslladar l’acord present a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, perquè 
en prengueu coneixement i als efectes legals que procedisquen. 
 
 
6.4.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- SOBRE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
AMBIENTAL CENTRE D'EXPERIÈNCIES FUNDACIÓ CAJAMAR. 
 

I.-FETS 
  
1.- Pel Sr. Roberto García Torrent, en nom i representació de la FUNDACIÓ CAJAMAR C.V. es 
presenta declaració responsable ambiental per al centre d'experiències sobre cultius 
hortofrutícoles amb la finalitat d'arreplegar les modificacions que s'han efectuat en el mateix 
com a conseqüència de les obres realitzades per a adaptar-ho a les condicions vigents 
d'accessibilitat, segons projecte del Sr. Ezequiel Fornás Castellote i d'acord amb la llicència 
concedida per la Junta de Govern Local de 6 d'octubre de 2015. 
  
2.- Per acord de la Comissió de Govern de 18 de juliol de 1989 i de 31 de març de 1991 es va 
concedir llicència per a l'edificació, tot açò previ informe favorable de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de València de 21 d'abril d'1989. 
  
3.-En el termini d'informació pública i audiència a les persones interessades no s'han produït 
al·legacions ni suggeriments. 
  
4.-La sol·licitud reuneix els requisits exigits legalment i està acompanyada de la documentació 
preceptiva. 
  
5.- Els informes emesos a aquest efecte són favorables. 
  

II.- FONAMENTS DE DRET 
  
II.1.-L'art. 69 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i 
Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, regula els efectes de la declaració 
responsable ambiental, determinant que la presentació d'aquesta juntament amb tota la 
documentació necessària permetrà a l'interessat l'obertura i l’inici de l'activitat transcorregut 
el termini màxim d'un mes des d'aquesta presentació. Durant aquest termini l'ajuntament 
podrà verificar la documentació presentada i, si escau, requerir la seua esmena, així com 
efectuar visita de comprovació a la instal·lació. Si amb anterioritat al venciment d'aquest 
termini s'efectuara comprovació pels serveis tècnics municipals estenent-se acta de 
conformitat, la declaració responsable assortirà efectes des d'aquesta data. Si dels resultats de 
la visita es detectaren deficiències que no tinguen caràcter substancial, s'atorgarà a l'interessat 
termini per a esmenar els defectes advertits. Transcorregut el termini atorgat, efectuarà nova 
visita de comprovació amb la finalitat de verificar el compliment dels requeriments d'esmena 
indicats. Transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la declaració responsable 
ambiental sense efectuar-se visita de comprovació o, realitzada aquesta, sense oposició o 
objecció per part de l'ajuntament, l'interessat podrà procedir a l'obertura i inici de l'activitat. 
De conformitat amb l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la falta de presentació 
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davant l'administració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en 
qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a una declaració 
responsable ambiental, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat 
des del moment en què es constaten tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, 
civils o administratives al fet que pertocara. 
  
Considerant el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i en la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució d'Alcaldia nº 690/2015, de 3 de juliol, delegant 
atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions 
d'aplicació. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat 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.-Acceptar la declaració responsable efectuada pel Sr. Roberto García Torrent, en nom i 
representació de la FUNDACIÓ CAJAMAR C.V. i en la seua conseqüència determinar que la 
mateixa assorteix els efectes previstos en l'art. 69 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la 
Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, 
significant-li que de conformitat amb l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la 
inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o 
document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable ambiental efectuada, 
determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment en què 
es constaten tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a 
que pertocara. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 1.875,00.-€. 
  
TERCER.- Notificar a quantes persones interessades hi haja en l'expedient. 
 
 
6.5.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- SOBRE LLICÈNCIA D'INTERVENCIÓ 
HABILITACIÓ BAIX DE L'EDIFICI PROTEGIT SITUAT EN EL CARRER PRIMER DE MAIG, Nº 47. 
 

I.- FETS 
  
I.1.- Sr. José Ramón Fruits Martín en nom i representació de SALUT PAIPORTA, s.l.p. ha 
sol·licitat llicència per a habilitar el baix situat en el carrer Primer de Maig, 47 amb la finalitat 
d'instal·lar una consulta clínica d'odontologia (ref. cadastral 2275702 YJ2627N0001 TF ) segons 
projecte redactat per l'arquitecte, Sr. Adrián Follana Galán. 
  
I.2.- L'edifici es troba en la zona de nucli 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 de façana que es correspon amb la 
protecció parcial dels nivells de protecció previstos en el Reglament d'Ordenació i 
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Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), l'adaptació de la qual va ser aprovada per acord 
plenari de 24 de setembre de 2009. 
  
I.3.- Per l'arquitecte municipal i l'enginyer tècnic municipal s'informa favorablement la llicència 
sol·licitada condicionada a: 
  
1.-Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca amb motiu de les 
obres serà responsabilitat del promotor. 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 nº 214 de 8/9/2006). 
  
3.-A complir l'establit en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de protecció 
contra la contaminació acústica. 
  
4.- A complir l'exigència de qualitat d'aire interior de la IT 1.1.4.2. del RD 1027/2007, de 20 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. 
  
5.- A garantir el compliment del previst en l'art. 4 de l'Ordenança Municipal de Captació Solar. 
  

II.- FONAMENTS DE DRET 
  
II.1.- 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.2.- L'art. 217 de la LOTUP estableix que la llicència d'intervenció controla 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.3.- A tenor del que es disposa en els arts 218 i següents del precitat 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 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 
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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.4.- Article 1.4.1. i següents en relació amb el 7.1.1. i següents de les Normes Urbanístiques 
del P.G.O.O. 
  
II.5.-Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental 
d'Activitats a la Comunitat Valenciana, segons la qual en la declaració responsable ambiental, 
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 altra 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 jurídics anteriors 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 d'Alcaldia nº 690 de 
data 3 de juliol de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de 
Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat 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.- Concedir a la mercantil de SALUT PAIPORTA, S.L.P representada pel Sr. José Ramón 
Fruits Martín, llicència d'intervenció per a executar les obres d'habilitació necessàries en el 
carrer Primer de Maig nº 47 (ref cadastral 2275702YJ2627N0001TF) per a la instal·lació d'una 
consulta clínica odontológica, segons projecte tècnic redactat per l'arquitecte, Sr. Adrián 
Follana Galán, condicionada a: 
  
.-Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca amb motiu de les 
obres serà responsabilitat del promotor. 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). 
  
.- 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 nº 214 de 8/9/2006). 
  
.-A complir l'establit en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de protecció contra 
la contaminació acústica. 
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.- A complir l'exigència de qualitat d'aire interior de la IT 1.1.4.2. del RD 1027/2007, de 20 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. 
  
.- A garantir el compliment del previst en l'art. 4 de l'Ordenança Municipal de Captació Solar. 
  
SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa de llicència urbanística 
que ascendeix a 686,31.-€ i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per 
import de 1.615,97.- €. 
  
TERCER.- Assenyalar que la llicència, la concessió de la qual s'aprova, s'efectua llevat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers i no habilita per a l'exercici de l'activitat. Una vegada 
acabades les obres, la persona interessada deurà presentar la declaració responsable, 
degudament subscrita, en la qual manifestarà, sota la seua responsabilitat, que compleix amb 
els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a 
iniciar, que posseeix la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el 
seu compliment durant tot el període de temps que dure l'exercici de l'activitat, acompanyada 
de la memòria tècnica descriptiva de l'activitat i de la certificació subscrita per tècnic 
competent, degudament identificat mitjançant nom i cognoms, titulació i document nacional 
d'identitat, acreditativa que les instal·lacions compleixen amb totes les condicions tècniques i 
ambientals exigibles i amb la llicència concedida i certificat final d'obres . 
  
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. 
 
 
6.6.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- PROPOSTA SOBRE SOL·LICITUD 
D´AJUDA ECONÒMICA A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L’ACTUACIÓ DE 
REPAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL FERM DE CALÇADA EN C/ DR. LóPEZ TRIGO, ALFAFAR, JOSÉ 
CAPUZ, BANDA UNIÓ MUSICAL, MARIANA PINEDA I PINTOR BENEDITO DEL MUNICIPI DE 
PAIPORTA I APROVACIÓ PROJECTE. 
 
I.1.- Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València Àrea de Carreteres (BOP núm. 
85, de 5 de maig de 2016) sobre aprovació de les noves directrius del "Plan Camins i Vials (PCV) 
per al bienni 2016-2017". 
 
I.2.- Per Decret núm. 704/2016, de data 22 de juliol s'adjudica a l'empresa AECO ESTUDI 
PARTNERS SL amb CIF núm. B98790082 la redacció, la direcció i la coordinació de seguretat i 
salut de les obres denominades "REPAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL FERM DE CALÇADA EN C/ 
DR. LOPEZ TRIGO, ALFAFAR, JOSE CAPUZ, BANDA UNIÓ MUSICAL, MARIANA PINEDA I PINTOR 
BENEDITO DEL MUNICIPI DE PAIPORTA" inclosa en el Pla de Camins i Vials (PCV) per al bienni 
2016-2017.  
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I.3.- Projecte redactat per l'arquitecte, Sr. Enrique Romero Paya amb núm. col·legiat 7927 
CATV per import de 52.978,38.-EUR i 11.125,46.-EUR en concepte d'IVA.  
 
En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, art. 43 i altre d'aplicació del R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució 
d'Alcaldia nº 664/15, de 26 de juny, delegant atribucions i funcions de la seua competència en 
la Junta de Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat 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 Projecte Tècnic de les obres de "REPAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL FERM 
DE CALÇADA EN C/ DR. LÓPEZ TRIGO, ALFAFAR, JOSE CAPUZ, BANDA UNIÓ MUSICAL, 
MARIANA PINEDA I PINTOR BENEDITO DEL MUNICIPI DE PAIPORTA" redactat per l'arquitecte, 
Sr. Enrique Romero Paya, per import de 52.978,38.-EUR i 11.125,46.-EUR en concepte d'IVA.  
 
SEGON.-Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant de la Diputació de València per a la 
realització de la següent actuació en Camins i Vials (PCV) a l'empar de la convocatòria 
publicada en el BOP número 85 de 5 de maig de 2016." 
 

Descripció de la inversió Import € 

REPAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL FERM DE CALÇADA EN CARRER 
DR. LÓPEZ TRIGO, ALFAFAR, JOSE CAPUZ, BANDA UNIO MUSICAL, 
MARIANA PINEDA I PINTOR BENEDITO DEL MUNICIPI DE PAIPORTA 

64.103,84.-€ 

HONORARIS DIRECCIÓ OBRA I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT  4430,85 

  
TERCER.- Adquirir el compromís de: 
 
Aportar aquella part de l'import total de l'actuació que no cobrisca la subvenció concedida i 
que no haja sigut finançada d'una altra manera. 
 
Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajuda, així com de 
comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa 
finalitat. 

 
QUART.- Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar 
l'ajuda que en el marc de la present convocatòria fora concedida per la Diputació de València.  
 
CINQUÉ.- Autoritzar a la Diputació de València que realitze les gestions oportunes amb vista a 
la comprovació que l'entitat es troba al corrent en les seues obligacions tributàries enfront de 
la Hisenda Autonòmica.  
 
SISÉ.- S'accepta la pràctica de notificació electrònica per als tràmits derivats i/o relacionats 
amb l’expedient present i es designa, a aquests efectes, la següent persona autoritzada. 
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Correu electrònic Nom Cognoms DNI Telèfon directe Fax 

acasany@paiporta.es Amparo Casany 
Ferrandis 

53090969T 615121525 963971222 

 
 
6.7.- INFORMACIÓ SOBRE MODIFICACIÓ DELEGACIONS ALCALDIA EN JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
El secretari informa que es va a tramitar Resolució d'Alcaldia modificant les delegacions en la 
Junta de Govern Local, de manera que quede exclosa l'aprovació de factures superiors a 
6.000€ i de certificacions d'obres, de manera que totes les factures i certificacions d'obra, 
independentment de la seua quantia, siguen aprovades per la regidoria delegada de l'àrea 
municipal d'Hisenda i Administració General, a fi de reduir el termini mitjà de pagament.  
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió, alçant-se la mateixa a les dotze hores i cinquanta minuts del 12 de setembre de 2016. 
  
  
  
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que l’esborrany present de l'acta ha sigut redactat pel secretari 
que subscriu, en compliment de l'establit en l'article 109 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i se sotmetrà a aprovació en la pròxima 
sessió que se celebre. 
  
  

EL SECRETARI 
 
 
 

Sign.: Francisco Javier Llobell Tuset 
  
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que, conforme al que disposa l'article 91 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’acta present ha sigut 
aprovada, en els termes que figuren en l'acord d'aprovació, en la sessió celebrada el dia 
______________ 
  
 


