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Acta nº 9 
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 2 de maig de 2016. 
 
A Paiporta, sent les dotze hores del dia 2 de maig 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 Cisc 
� ar Chisbert 
� Alberto Torralba Campos 

 
ASSISTEIXEN: 
 

� María Teresa Verdú Cantó 
 
 

SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset 
 
No assistixen i excusen la seua no-assistència les regidores i els regidors, Sra. Mª Isabel Albalat 
Asensi, Sr. Joaquín Tárraga Giménez, Sra. Zaira Martínez Chisbert, Sr. Ricard Benlloch 
Campos i Sra. Isabel Martínez Ferrandis. 
 
 
Declarada oberta la sessió, d’ordre de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es procedeix a tractar i 
adoptar acords sobre els assumptes següents, inclosos en l’ordre del dia determinat per 
l’Alcaldia: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1r.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de l'acta anterior núm. 8/2016 de 18 d’abril de 2016. 
 
2n.- SECRETARIA.- Donar compte de la correspondència haguda en cada àrea des de l'última 

sessió celebrada de la Junta de Govern Local. 
 
3r.- SECRETARIA.- Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia i Regidories delegades de 

l'àrea, des de l'última sessió celebrada de la Junta de Govern Local. 
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4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Llicència d’edificació habitatge unifamiliar 

c/ Silla 24. 
 
5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Llicència d’edificació nau c/ Sèquia de 

Quart, 13. 
 
6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Llicència de derrocament habitatge entre 

mitgeres c/ Sant Jordi, 11. 
 
7é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Adjudicació obres de millora en els Horts 

Socials. 
 
8é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Acceptació declaració responsable 

efectuada per Mª Victòria Gutiérrez García, en nom i representació de la mescantil 
Katana Red S.L, per a activitat de magatzem, exposició i oficines venda per 
correspondència d'articles de caça, pesca i aire lliure, en el carrer Planxistes núm. 1 

 
9é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Aprovació certificació núm, 1 i última de 

l’obra “Obres de Remodelació de Jardineria i Àrees de Joc de la Plaça Casota”. 
 
10é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Aprovació de plecs de clàusules 

administratives i prescripcions tècniques en relació a la contractació del servei de 
redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible de l’Ajuntament de Paiporta. 

 
11é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- Devolució d’avals i fiances. 
 
12é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- Aprovació de plecs de clàusules administratives i 

prescripcions tècniques en relació a la contractació del servei de manteniment del 
software i de gestió de recursos humans "GINPIX 7". 

 
13é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- Aprovació de plecs de clàusules administratives i 

prescripcions tècniques en relació a la contractació de l’arrendament sense opció a 
compra d'onze equips multifunció fotocopiadora i el seu manteniment destinats a les 
dependències municipals. 

 
14é.- CULTURA.- Aprovació d’una subvenció a les associacions de mares i pares d’alumnes i 

associacions d’alumnes de Paiporta. 
 
15é.- CULTURA.- Aprovació d’una subvenció a la Penya L’Arre per la celebració de la Festa de 

Sant Antoni. 
 
16é.- EDUCACIÓ.- Aprovació de plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques en 

relació a la contractació del servei Escoles d’Estiu i Nadal 2016. 
 
17é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- Adequació de la base novena de les bases de la borsa social 

d'ocupació i borsa social de formació. 
 
18é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- Aprovació de les bases de participació de la VI Fira Comercial de 

Paiporta. 
 
19é.- Informació i propostes de l'Alcaldia i de les regidores i dels regidors delegats. 
 
 
Iniciat l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia es varen adoptar els acords següents: 
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1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR Nº 8/2016 DE 18 D’ABRIL 
DE 2016. 
 

L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació 
a l'acta nº 8/2016, de 18 d’abril 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 13 al 21 d’abril 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 40 

Documents d’eixida 37 

 
HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
 

Documents d’entrada 384 

Documents d’eixida 263 

 
BENESTAR SOCIAL. 
 

Documents d’entrada 128 

Documents d’eixida 51 

 
OCUPACIÓ I COMERÇ. 
 

Documents d’entrada 40 

Documents d’eixida 30 

 
CULTURA. 
 

Documents d’entrada 7 

Documents d’eixida 3 

 
EDUCACIÓ. 
 

Documents d’entrada 8 

Documents d’eixida 4 
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ALCALDIA. 
 

Documents d’entrada 6 

Documents d’eixida 4 

 
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
 
 
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 

289/2016 13/04/2016 RECURSOS 
HUMANS 

SOBRE RECONEIXEMENT TRIENNIS A PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL TALLER D’OCUPACIÓ Nº 
EXPEDIENT FOTAE/2015/12/46 

290/2016 14/04/2016 INTERVENCIÓ 
GENERAL 

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2016/4 

291/2016 14/04/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2016/3 

292/2016 14/04/2016 
RECURSOS 
HUMANS 

DENEGACIÓ SOL�LICITUD D’INDEMNITZACIÓ PER 
INCAPACITAT PERMANENT FUNCIONÀRIA DE 
CARRERA 

293/2016 14/04/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I 
POSTERIORS OCUPACIONS NÚM.37/16 

294/2016 15/04/2016 SERVEIS SOCIALS 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL ACCIONS 
EXTRAORDINÀRIES, PROGRAMES D'INTERVENCIÓ. 

295/2016 15/04/2016 SECRETARIA  CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 18 
D’ABRIL DE 2016. 

296/2016 15/04/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A GAS 
NATURAL SA 

297/2016 15/04/2016 MODERNITZACIÓ 
CONTRACTACIÓ MANTENIMENT COST PER CÒPIA DE 
LA IMPRESSORA LEXMARK DE RECAPTACIÓ. 

298/2016 15/04/2016 GUALS CONCESSIÓ GUAL PERMANENT EN C/ CATARROJA, Nº 
32, A LA SRA. MARTA RÓDENAS CAMA (EXP. 04/16). 

299/2016 15/04/2016 TRESORERIA 

LIQUIDACIÓ TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE 
LA VIA PÚBLICA A FAVOR DE VIESGO ENERGIA SL 
QUART TRIMESTRE DE 2015. 

300/2016 15/04/2016 IBI BONIFICACIÓ 25% QUOTA ÍNTEGRA I.B.I. URBANA 
2016 PER A HPO. 

301/2016 18/04/2016 SERVEIS SOCIALS 
MODIFICACIÓ DECRET 246/2016 D’AJUDES 
D'EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS BÀSIQUES, PLA 
D'ACTUACIÓ ALIMENTÀRIA, PASQUA 2016. 

302/2016 18/04/2016 TRESORERIA 
APROVACIÓ LIQUIDACIONS IIVTNU (PLUSVÀLUA) DE 
LA 120 A LA 287 

303/2016 18/04/2016 INTERVENCIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

GENERAL TRANSFERÈNCIA.MOD 2016/6 

304/2016 18/04/2016 ESPAI CONCESSIÓ DE BESTRETA A LA SRA. ROSA Mª 
DALMAU GONZÁLEZ 

305/2016 18/04/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2016/5 INCORPORACIÓ DE 
REMANENTS 

306/2016 18/04/2016 INTERVENCIÓ 
GENERAL 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER 
GENERACIÓ D’INGRESSOS.MOD 2016/7 

307/2016 18/04/2016 ESPAI DECRET ESPAI Nº RECONEIXIMENT DE PAGAMENTS Nº 
4/2016 

308/2016 18/04/2016 ESPAI 
DECRET ESPAI Nº RESOLUCIÓ D’OBLIGACIONS Nº 
4/2016 

309/2016 19/04/2016 IBI 
BONIFICACIÓ QUOTA ÍNTEGRA I.B.I. URBANA 2016 
PER A SISTEMES D’APROFITAMENT TÈRMIC I 
ELÈCTRIC DE L’ENERGIA PROVINENT DEL SOL. 

310/2016 20/04/2016 
RECURSOS 
HUMANS 

RESOLUCIÓ DE PERSONES ADMESES, COMPOSICIÓ 
TRIBUNAL QUALIFICADOR I DATA DE LA VALORACIÓ 
DEL CONCURS DE MÈRIT DEL PROCÉS SELECTIU PER A 
LA FORMACIÓ DE BORSA DE PERSONAL 
ADMINISTRATIU MITJANÇANT NOMENAMENT 
PROVISIONAL PER MILLORA D’OCUPACIÓ 

311/2016 20/04/2016 RECURSOS 
HUMANS 

DECRET QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL MES DE 
FEBRER 2016 

312/2016 21/04/2016 SERVEIS SOCIALS ARXIU D’EXPEDIENT PER DESISTIMENT. 

 
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
 
 
4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA D’EDIFICACIÓ HABITATGE 
UNIFAMILIAR C/ SILLA 24 
 

I.- FETS 

I.1.- Sr. Juan Carlos Ramos Grifol va sol�licitar llicència urbanística per a edificar habitatge 
unifamiliar en solar situat en el carrer Silla nº 24, abans 30, ref cadastral 
2369925YJ2626N0001TB  

I.2.- La parcel�la està situada en sòl urbà residencial, zona de ciutat jardí, Unitat d'Execució 
nº 4, reparcel�lada i urbanitzada íntegrament.  

I.3.-Informes tècnic i jurídic favorables. 

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

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 
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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. 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 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, ACORDA:  

PRIMER.- Concedir al Sr. Juan Carlos Ramos Grifol, llicència per a edificar habitatge 
unifamiliar en el solar situat en el carrer Silla, nº 24, amb ref. cadastral 
2369925YJ2626N0001TB, d'acord amb el projecte tècnic redactat per l'arquitecte, Sr. Rubén 
Beltrán Chiva, 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.4.660,00 €. 

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). 

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 medi urbà. 

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

5.- Hauran de comunicar l'inici de les obres i prèviament a aquest hauran d'aportar el 
nomenament del constructor i la fotocòpia de l’IAE. 

6.- La xarxa d'evacuació interior serà 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.- Haurà d'aportar prèviament a l'inici de l'obra, assegurança de Responsabilitat Civil vigent 
durant el muntatge, funcionament, desmuntatge i estada en obra de la grua torre. 

8.- Nomenament del constructor signat tant per aquest com pel representant legal del 
promotor. 
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9.- Al que es disposa en l'autorització d’AESA, en la qual s'estableix: 

a) L'altura de la construcció projectada no excedirà de deu metres i trenta centímetres 
(10,30m), 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.  

b) L'altura màxima de la grua no excedirà de quinze metres (15 m), inclosos tots els seus 
elements o qualsevol afegit sobre la mateixa, així com els mitjans electromecànics que 
puguen ser necessaris durant la seua instal�lació. Donada la situació i altura de la construcció 
projectada i de la grua, si és necessària la utilització d'altres 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 d'autorització. 

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 
2.634,22.-€ i de l'Impost sobre Construccions, Instal�lacions i Obres (ICIO) per import de 
6.101,56 €. 

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 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. 

 

5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA D’EDIFICACIÓ NAU C/ 
SÈQUIA DE QUART 13. 

I.- FETS 

I.1.- Sr. David de la Fuente Rubio, en nom de la mercantil CIUDAD VERTICAL, S.L va sol�licitar 
llicència urbanística per a edificar una nau sense ús específic, en el carrer Sèquia de Quart nº 
7, hui nº 13, comunicant amb posterioritat la cessió de l'expedient a la mercantil URBALITE, 
S.L., representada per la Sra. Pilar de la Fuente Rubio, que se subroga en tots els drets i 
obligacions de la mercantil CIUDAD VERTICAL, S.L que dimanen de l'expedient, en qualitat de 
promotora de les indicades obres.  

I.2.- La parcel�la està situada en sòl urbà industrial, en el Polígon de la Pasqualeta, Unitat 
d'Execució nº 9, reparcel�lada i urbanitzada íntegrament.  

I.3.- Informes tècnic i jurídic favorables. 

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

PRIMER.- Concedir a la mercantil URBALITE, S.L., representada per la Sra. Pilar de la Fuente 
Rubio, que se subroga en tots els drets i obligacions de la mercantil CIUDAD VERTICAL, S.L 
que dimanen de l'expedient, en qualitat de promotora de les indicades obres, llicència per a 
edificar nau industrial sense ús específic en la parcel�la situada en el carrer Séquia de Quart, 
13, amb ref. cadastral 3682119YJ2638S0001HB, d'acord amb el projecte tècnic redactat per 
l'arquitecte, Sr. David de la Fuente Rubio, 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 d’11.850,00 €. 

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). 

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 medi urbà. 

4.- En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol�licitar la corresponent LLICÈNCIA, conforme 
a l’ “Ordenança Reguladora de l'Ús Especial de les Vies Públiques” aprovada per acord de Ple 
de 27 d'abril de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 214 de 
data 8 de setembre de 2006. 
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5.- Hauran de comunicar l'inici de les obres i prèviament a aquest hauran d'aportar el 
nomenament del constructor i la fotocòpia de l’IAE. 

6.- La xarxa d'evacuació interior serà 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.- Deurà instal�lar 2 contenidors de recollida de residus, en virtut de l'acord municipal de 13 
de juny de 2002, que estableix el nº mínim de contenidors, a raó d’1 u./500 m² de parcel�la. 

8.- Haurà d'aportar prèviament a l'inici de l'obra, segur de Responsabilitat Civil vigent durant 
el muntatge, funcionament, desmuntatge i estada en obra de la grua torre. 

9.- Nomenament del constructor signat tant per aquest com pel representant legal del 
promotor. 

10.- Presentar el projecte d'execució visat. 

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

a) L'altura de la construcció projectada no excedirà de dotze (12,00 m), 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.  

b) L'altura màxima de la grua no excedirà de vint-i-cinc metres (25 m), inclosos tots els seus 
elements o qualsevol afegit sobre la mateixa, així com els mitjans electromecànics que 
puguen ser necessaris durant la seua instal�lació. Donada la situació i altura de la construcció 
projectada i de la grua, si és necessària la utilització d'altres 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 d'autorització. 

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 
1.896,42 € i de l'Impost sobre Construccions, Instal�lacions i Obres (ICIO) per import de 
4.741,06. €. 

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 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.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA DE DERROCAMENT 
HABITATGE ENTRE MITGERES C/ SANT JORDI 11. 
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I.- FETS 

I.1.- Sra. Mercedes Navarro Hernández, sol�licita llicència urbanística per a enderrocament de 
l'edificació situada en el carrer Sant Jordi, 11, que es correspon amb un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres de planta baixa i pis, amb referència cadastral 2277907YJ2627N0001XF.  

I.2.- L'indicat immoble està inclòs en la Zona de Nuclic Antic del sòl urbà del Pla General, no 
gaudint de protecció alguna.  

I.3.- Per l'arquitecte municipal s'informa favorablement la llicència sol�licitada, 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 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.- Finalitzat l'enderrocament es procedirà al tancament del solar amb les determinacions de 
l'art. 7.2.5. de les Normes Urbanístiques del Pla General: “…tanques permanents de 2 metres 
d'altura, realitzades amb materials estables”. 

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

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

5.- En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol�licitar la corresponent LLICÈNCIA, conforme 
a 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.- S'haurà de comunicar l'inici de l'enderrocament amb 48 hores d'antelació. 

II.- FONAMENTS DE DRET 

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

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

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, ACORDA: 
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PRIMER.- Concedir a la Sra. Mercedes Navarro Hernández, llicència urbanística per a derrocar 
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb referència cadastral 2277907YJ2627N0001XF, 
situada en el carrer Sant Jordi, 11, d'acord amb el projecte subscrit per l'arquitecte, Sr. 
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 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.- Finalitzat l'enderrocament es procedirà al tancament del solar amb les determinacions de 
l'art. 7.2.5. de les Normes Urbanístiques del Pla General: “…tanques permanents de 2 metres 
d'altura, realitzades amb materials estables.” 

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

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

5.- En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol�licitar la corresponent LLICÈNCIA, conforme 
a 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.- S'haurà de comunicar l'inici de l'enderrocament amb 48 hores d'antelació.  

SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 
79 € i de l'Impost sobre Construccions, Instal�lacions i Obres (ICIO) per import de 162,28 €. 

TERCER.- Assenyalar que la llicència urbanística, 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, 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. 

 

7é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- ADJUDICACIÓ OBRES DE MILLORA EN 
ELS HORTS SOCIALS. 

I.-FETS 

I.1.-Bases de la convocatòria del Programa d'Horts Socials Municipals 2015 publicades en el 
B.O.P. nº 123 de 30 de juny de 2015. 

I.2.-Decret d'Alcaldia nº 730/2015, de 20 de juliol, de l'àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, pel qual s'aprova l'adhesió al Programa d'Horts Socials Municipals 2015, així com 
el programa de necessitats i el pressupost que ascendeix a 14.162,54.-€ IVA inclòs  
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I.3.-Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 29 de desembre de 2015 (RE 2016003135 
de 3 de febrer de 206) que resol concedir ajuda econòmica per import de 14.162,54.-€ per a 
les obres de millora en els horts socials incloses en el Programa d'Horts Socials Municipals 
2015  

I.4.-Retenció de crèdit per import de 14.162,54.-€ amb càrrec a la partida 17100.61920 

I.5.-S'ha sol�licitat pressupost a les següents empreses: 

        CONSTRUCCIONES FERRANDIS NAVARRETE, S.L. 
        RAFAEL JÁNDULA ALBA 
        CONSTRUCCIONES GARBÍ E HIJOS, S.L. 
        RAIFE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. 
        EDIFICACIONES MARÍ BAIXAULI, S.L. 
        FORMAS CONSTRUCTIVAS, S.A., FORCONSA 
        PLANTEA EN VERDE 
        HABITATGES CUINES I BANYS 
        VICENTE MARTÍNEZ   
 
I.6.- Presentant oferta les següents: 
 
       EDIFICACIONES MARÍ BAIXAULI, S.L. …………….10.604.-€ mas 21% de IVA 
       FORMAS CONSTRUCTIVAS, S.A., FORCONSA    9.430,00.-€ más 21% de IVA 
 
I.7.-Informe tècnic favorable a l'adjudicació a l'oferta més econòmica que, és la presentada 
per la mercantil FORMAS CONSTRUCTIVAS, S. A., FORCONSA.  

II.- FONAMENTS DE DRET 

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

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

II.3.- Disposició addicional segona de l'indicat text legal que estableix les normes específiques 
de contractació en les Entitats Locals, a tenor de la qual, corresponen als alcaldes i 
alcaldesses i als presidents i presidentes de les Entitats locals les competències com a òrgan 
de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió 
de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu 
import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua durada no siga 
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere 
ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni 
la quantia assenyalada. 
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Vist el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel qual 
aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, en el que no s'opose a TRLCSP i al RD 817/2009, Resolució d'Alcaldia nº 690/2015, 
de 3 de juliol, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de Govern 
Local, i altres disposicions d'aplicació. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 

PRIMER.- Adjudicar, a la mercantil FORMAS CONSTRUCTIVAS, S. A., FORCONSA, el contracte 
d'obres per a les OBRES DE MILLORA EN ELS HORTS SOCIALS per import de 9.430,00.-€ més 
1.980,30 € en concepte d'IVA (11.410,30 €) amb càrrec a la partida 17100.61920, d'acord amb 
la memòria valorada i plec de prescripcions tècniques que li serveix de base, l'informe 
redactat per l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Alfonso Tarazona Juan i amb l'oferta 
presentada. 

SEGON.- Notificar l’acord present a quantes persones interessades hi haja en l'expedient i 
seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits en la normativa vigent. 

 

8é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- ACCEPTACIÓ DECLARACIÓ 
RESPONSABLE EFECTUADA PER LA SRA. Mª VICTÒRIA GUTIÉRREZ GARCÍA, EN NOM I 
REPRESENTACIÓ DE LA MESCANTIL KATANA RED S.L, PER A ACTIVITAT DE MAGATZEM, 
EXPOSICIÓ I OFICINES VENDA PER CORRESPONDÈNCIA D'ARTICLES DE CAÇA, PESCA I AIRE 
LLIURE, EN EL CARRER PLANXISTES Núm. 1 

1.- En data 22 de gener de 2014, la Sra. Mª Victoria Gutiérrez García, en nom i representació 
de la mercantil KATANA RED, S.L., sol�licita llicència ambiental per a l'activitat de magatzem, 
exposició i oficines per a venda per correu d'articles de caça, pesca i aire lliure, en el carrer 
Planxistes nº 1. Conseqüència 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 en concret 
de la Disposició Transitòria primera, aquesta activitat canvia d'instrument d'intervenció 
ambiental, passant de llicència ambiental a declaració responsable ambiental, presentant-se 
aquesta en data 30 d'abril de 2015 juntament amb la documentació requerida.  

2.- En el termini d'informació pública i audiència a les persones interessades no s'han produït 
al�legacions ni suggeriments.  

3.- La sol�licitud reuneix els requisits exigits legalment i està acompanyada de la 
documentació preceptiva.  

4.- Els informes emesos a aquest efecte són favorables.  

5.-L'art. 69 de la citada 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 la persona interessada 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 la 
persona interessada termini per a esmenar els defectes advertits. Transcorregut el termini 
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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, la persona interessada podrà 
procedir a l'obertura i a l’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 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, ACORDA: 

PRIMER.-Acceptar la declaració responsable efectuada per la Sra. Mª Victoria Gutiérrez 
García, en nom i representació de la mercantil KATANA RED, S.L., per a l'activitat de 
magatzem, exposició i oficines per a venda per correu d'articles de caça, pesca i aire lliure, 
en el carrer Planxistes nº 1 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 
al fet que pertocara. 

SEGON.- Autoritzar l'abocament a la xarxa municipal condicionat a que aporte còpia de la 
declaració de producció d'aigües residuals (art. 26 Decret 266/94, de 30 de desembre, del 
Govern Valencià)  

TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicència ambiental per import de 1.625,00 €. 

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

 
 
9é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM, 1 I 
ÚLTIMA DE L’OBRA “OBRES DE REMODELACIÓ DE JARDINERIA I ÀREES DE JOC DE LA PLAÇA 
CASOTA” 
 
Vista la certificació d'obra nº 1 i última, relativa a l'obra de remodelació de jardineria i àrees 
de joc de la Plaça Casota, corresponent al mes de març de 2016. 
 
Vistos els informes tècnics i econòmics favorables que consten en l'expedient instruït a aquest 
efecte. 
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En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, art. 43 i altre d'aplicació del R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, 
Resolució d'Alcaldia nº 664/15, de 26 de juny, delegant atribucions i funcions de la seua 
competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació nº 1 i última relativa a l'obra “Obres remodelació de 
jardineria i àrees de joc de la Plaça Casota”, corresponent al mes de març de 2016, 
presentada per la mercantil INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, SL, pels imports 
a sota ressenyats, IVA inclòs, subscrita pel tècnic director de les obres i l'empresa, amb càrrec 
a la partida 15100.61900. 
 

Certificació nº Import 

1 i última 51.024,33 € 

 
SEGON.- Traslladar l’acord present, en la forma deguda, a les persones interessades. 
 
 
10é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- APROVACIÓ DE PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE L’AJUNTAMENT DE 
PAIPORTA. 
 
Vist l'expedient de contractació del servei de redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible 
del municipi de Paiporta i de quants informes i documents obren en el mateix i sobre la base 
dels següents: 

I.-ANTECEDENTS 

I.- Providència d'Alcaldia de data 22 d'abril de 2016 iniciant l'expedient. 

II.- Plec de prescripcions tècniques de data 25 de febrer de 2016, redactat per l'arquitecte 
municipal, en el qual es descriuen les característiques concretes del servei que es pretén 
contractar, així com l'import del mateix. 

III.- Informe de criteris d'adjudicació del contracte, de la mateixa data emès per l'arquitecte 
municipal. 

IV.- Existència de consignació pressupostària en la partida 13400 64000 del Pressupost 
municipal vigent (RC 220150011406). 

V.- Informe de Secretaria sobre procediment i Plec de clàusules administratives particulars de 
data 27 d'abril de 2016. 

VI.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'interventor municipal en data 29 d'abril de 
2016. 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en concret els articles 109, 110 i 112, 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 
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per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en tant no s'opose al que es disposa en el RD 
817/09 i el TRLCSP i altres disposicions concordants i d'aplicació, en matèria de contractació 
de les Entitats Locals 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient i els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació del servei de redacció del pla de 
mobilitat urbana sostenible del municipi de Paiporta, amb un preu de licitació de 60.000 € 
més IVA i una durada estimada de 5 mesos, l'adjudicació dels quals es realitzarà mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària. 

SEGON.- Aprovar la despesa derivada del contracte, amb càrrec a la partida 13400 64000 del 
pressupost municipal vigent. 

TERCER.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, i procedir als anuncis de licitació 
que procedisquen, deixant constància de tot açò en l'expedient.  

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits en la normativa vigent. 

 
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, 
així com que en la mateixa es planteja a la Junta de Govern Local que adopte acords sobre 
les disposicions, correspondència oficial, decrets i altres assumptes i matèries en relació amb 
l’àrea expressada, que consten a l’expedient. 
 
Vistos els expedients 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 664/2015, de 26 de juny de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua 
competència a la Junta de Govern Local i altres disposicions d’aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar proposta de la Alcaldia-Presidència i en la seua conseqüència, vistos els 
informes tècnics, retornar els següents AVALS/FIANCES  
 

NOM CONCEPTE IMPORT 

IRAETA Y CIA SL 

FIANÇA GARANTIA OBRES DE SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC PER A NAU INDUSTRIAL SITUADA EN CAMÍ DE LA 
PAQUALETA 46 BAIX EXP. 246/14 Nº OPERACIÓ 
320140002753 

180,00€ 

 
SEGON.- Seguir en l’expedient el procediment i els tràmits legalment establits. 
 
TERCER.- Donar trasllat de l’acord als departaments d’Urbanisme i Contractació. 
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12é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- APROVACIÓ DE PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DEL SOFTWARE I DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS "GINPIX 7". 
 
Vist l'expedient contractació del servei de suport (suport als usuaris i usuàries) i manteniment 
del programari de gestió de recursos humans “GINPIX 7” que utilitza el departament de 
Recursos Humans de l'Ajuntament de Paiporta, i de quants informes i documents obren en el 
mateix i sobre la base dels següents: 

I.-ANTECEDENTS 

I.1.- Providència d'Alcaldia, iniciant el referit expedient, de data 18 de febrer de 2016. 

I.2.- Plec de prescripcions tècniques del contracte realitzat per la TAG de Personal, que 
estima l'import anual del contracte en 2.466.40 €, més 517,94 € d'IVA, i una durada quatre 
anys més dues pròrrogues anuals, de data 6 d'abril de 2016. 

I.3.- Existència de consignació pressupostària per a atendre les despeses derivades del 
contracte amb càrrec a la partida 92310 22799 del pressupost municipal (RC nº 
220160000048). 

I.4.- Informe de Secretaria sobre procediment i plec de clàusules administratives particulars 
de data 12 d'abril de 2016. 

I.5.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'interventor municipal en data 25 d'abril de 
2016. 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en concret els articles 109, 110 i 112, Reial Decret 
817/2009 de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector 
Públic i Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en tant no s'opose al que es disposa en el RD 
817/09 i el TRLCSP i altres disposicions concordants i d'aplicació, en matèria de contractació 
de les Entitats Locals. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de suport (suport als usuaris i 
usuàries) i manteniment del programari de gestió de recursos humans “GINPIX 7” que utilitza 
el departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Paiporta. 

SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars 
que hauran de regir la contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà 
mitjançant procediment negociat sense publicitat previst a l’art. 170 d) del TRLCSP i 
tramitació ordinària, sent la base de licitació de 9.865.60 €), més 2.071,78 € d'IVA, és a dir, 
11.937.38 € IVA inclòs, amb una durada de quatre anys més dues pròrrogues anuals, així com 
la despesa derivada del mateix amb càrrec a la partida 92310 22799 del pressupost municipal 
(RC nº 220160000048). 

TERCER.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, sol�licitant proposta a l'empresa 
SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA S.L. (SAVIA S.L.) única empresa 
capacitada per a l'execució del contracte, deixant constància de tot açò en l'expedient.  
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13é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- APROVACIÓ DE PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA D'ONZE EQUIPS MULTIFUNCIÓ FOTOCOPIADORA I 
EL SEU MANTENIMENT DESTINATS A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 

Vist l'expedient contractació de l'arrendament, sense opció de compra- d'onze equips 
multifunció- fotocopiadora i el seu manteniment (per còpies en blanc i negre i color), 
destinats a les dependències municipals de l'Ajuntament de Paiporta, i de quants informes i 
documents obren en el mateix i sobre la base dels següents: 

I.-ANTECEDENTS 

I.- Providència d'Alcaldia, iniciant el referit expedient, de data 16 de març de 2016. 

II.- Existència de consignació en la partida 92310 20600 del pressupost municipal (RC nº 
220160007836). 

III.- Plec de prescripcions tècniques elaborat pel tècnic de l'àrea de Modernització, de data 22 
de desembre de 2015, que estima l'import del contracte en 109.072,00 € IVA exclòs. 

IV.- Informe de Secretaria sobre procediment i plec de clàusules administratives particulars 
de data 31 de març de 2016. 

V.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'interventor municipal en data 25 d'abril de 
2016. 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en concret els articles 109, 110 i 112, Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector 
Públic i Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en tant no s'opose al que es disposa en el RD 
817/09 i el TRLCSP i altres disposicions concordants i d'aplicació, en matèria de contractació 
de les Entitats Locals. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació de l'arrendament, sense opció de compra- 
d'onze equips multifunció- fotocopiadora i el seu manteniment (per còpies en blanc i negre i 
color), destinats a les dependències municipals de l'Ajuntament de Paiporta, així com la 
despesa derivada del mateix amb càrrec a la partida nº 92310 20600 del pressupost municipal 
(RC nº 22201600078369). 

SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars 
que hauran de regir la contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, sent la base de licitació de 109.072 € 
més 22.905,12 € en concepte d'IVA (21%), és a dir, 131.977,12 € IVA inclòs, amb una durada 
de 48 mesos. 

TERCER.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, publicant els anuncis que siguen 
preceptius, deixant constància de tot açò en l'expedient. 
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14é.- CULTURA.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES 
D’ALUMNES I ASSOCIACIONS D’ALUMNES DE PAIPORTA. 
 
Dins de la programació de l’àrea de Cultura per a l’exercici corresponent a 2016, es troba la 
signatura de convenis amb diferents entitats associatives de la localitat, per a incentivar les 
activitats d’interès cultural i general que aquestes associacions organitzen. 
 
Vista la voluntat d’aquest regidor de recolzar per mitjà de subvencions les activitats culturals 
promogudes per les associacions de mares i pares d’alumnes i associacions d’alumnes de la 
localitat, i vista també l’existència de crèdit suficient a la partida 33400 48000 per a fer front 
a la concessió d’aquestes subvencions, i vist que els representants legals han presentat la 
pertinent declaració responsable de no incórrer en les circumstàncies que els impedirien ser 
beneficiaris de les subvencions previstes. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a les següents subvencions: 

 
Entitat Subvenció RC Partida 
Ampa CEIP L'Horta 700,00 € 22016/7809 33400 48000 
Ampa CEIP Lluís Vives 700,00 € 22016/7810 33400 48000 
Ampa IES Andreu Alfaro 700,00 € 22016/7811 33400 48000 
Ampa IES La Sènia 700,00 € 22016/7812 33400 48000 
Ampa CEIP Jaume I 700,00 € 22016/7813 33400 48000 
Ampa CEIP Ausiàs March 700,00 € 22016/7814 33400 48000 
Ampa CEIP Rosa Serrano 700,00 € 22016/7815 33400 48000 
Asoc. Alumnes de la EPA 700,00 € 22016/7835 33400 48000 
Ampa CC La Inmaculada 700,00 € 22016/9633 33400 48000 

 
SEGON.- Aprovar la simplificació de l’acreditació del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació de declaracions responsables 
tal i com preveu l’article 24.4 del RD 887/2006, de 21 de juliol (BOE de 25 de juliol). 

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

 
QUART.- Autoritzar a l’alcaldessa-presidenta i al regidor delegat de Cultura a signar els 
convenis corresponents en nom de l’Ajuntament. 

 
CINQUÉ.- Seguir en el expedient el procediment i els tràmits establerts. 
 
 
15é.- CULTURA.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA PENYA L’ARRE PER LA CELEBRACIÓ 
DE LA FESTA DE SANT ANTONI. 
 
Dins de la programació de l’àrea de Cultura per a l’exercici corresponent a 2016, es troba la 
signatura de convenis amb diferents entitats associatives de la localitat, per a incentivar les 
activitats d’interès cultural i general que aquestes associacions organitzen. 

 
Vista la voluntat del regidor de Cultura de recolzar per mitjà d’una subvenció la Festa de Sant 
Antoni promoguda per la Penya L’Arre de Paiporta, i vista també l’existència de crèdit 
suficient a la partida 33800 48000 per a fer front a la concessió d’aquesta subvenció, segons 
consta al RC 22016/7822, i vist que els representants legals han presentat la pertinent 
declaració responsable de no incórrer en les circumstàncies que els impedirien ser 
beneficiaris de les subvencions previstes. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a les subvencions següents: 
 

Entitat Subvenció RC Partida 
Penya L’Arre 2.900,00 € 22016/7822 33800 48000 

 
SEGON.- Aprovar la simplificació de l’acreditació del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació de declaracions responsables 
tal i com preveu l’article 24.4 del RD 887/2006, de 21 de juliol (BOE de 25 de juliol). 
 
TERCER.- Aprovar el model de conveni que s’adjunta. 
 
QUART.- Autoritzar a l’alcaldessa-presidenta i al regidor delegat de Cultura a signar els 
convenis corresponents en nom de l’Ajuntament. 
 
CINQUÉ.- Seguir en el expedient el procediment i els tràmits establerts. 
 
 
16é.- EDUCACIÓ.- APROVACIÓ DE PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI ESCOLES D’ESTIU I NADAL 2016. 
 
Vist l'expedient de contractació de la gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic 
d’ “ESCOLES D’ESTIU I NADAL 2016” de Paiporta i de quants informes i documents obren en el 
mateix i sobre la base dels següents: 

I.-ANTECEDENTS 

I.1.- Providència d'Alcaldia, iniciant el referit expedient, de data 18 d'abril de 2016. 

I.2.-- Estudi econòmic de la gestió del servei i relació dels principis reguladors del mateix, de 
data 18 d'abril de 2016 realitzats per la coordinadora de l'àrea d'Educació. 

I.3.- Plec de prescripcions tècniques i proposta de criteris de valoració econòmica, realitzats 
per la coordinadora de l'àrea d'Educació, de data 26 d'abril de 2016 

I.4.- Informe de Secretaria sobre procediment i plec de clàusules administratives particulars 
de data 26 d'abril de 2016. 

I.5.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'interventor municipal en data 28 d'abril de 
2016. 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 

Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en concret els articles 109, 110 i 112, Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector 
Públic i Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en tant no s'opose al que es disposa en el RD 
817/09 i el TRLCSP i altres disposicions concordants i d'aplicació, en matèria de contractació 
de les Entitats Locals 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació de la gestió indirecta mitjançant concessió del 
servei públic d’ “Escoles d’Estiu i de Nadal 2016”. 

SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
que hauran de regir la contractació expressada, per un pressupost estimat del contracte de 
71.137,95 €, l'adjudicació del qual es realitzarà mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària. 

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.  

 
 
17é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- ADEQUACIÓ DE LA BASE NOVENA DE LES BASES DE LA BORSA 
SOCIAL D'OCUPACIÓ I BORSA SOCIAL DE FORMACIÓ. 
 
Examinat expedient relatiu a la convocatòria de la borsa social d'ocupació i de la borsa social 
de formació corresponent al Pla Social d'Ocupació i de Formació 2016, i quants antecedents i 
informes obren en el mateix. 
 
La Junta de Govern Local del 7 de març de 2016 va aprovar el Pla Social d'Ocupació i de 
Formació, així com les bases reguladores de la Borsa Social d'Ocupació i de la Borsa Social de 
Formació i la publicació de les mateixes. El 31 de març de 2016 va finalitzar el termini de 
presentació de sol�licituds. 
 
Per resolució d'Alcaldia nº 263/2016, de 7 d'abril, es va designar la composició de la Comissió 
Avaluadora encarregada de baremar les sol�licituds  per a formar part en les borses abans 
esmentades. La Comissió Avaluadora es va constituir el dia 11 d'abril i va començar els 
treballs de baremació. 
 
Es van comptabilitzar  231 sol�licituds per a la Borsa Social d'Ocupació i 29 sol�licituds per a la 
Borsa Social de Formació. Davant aquesta situació la Comissió Avaluadora va decidir començar 
amb la baremación de les sol�licituds de la Borsa Social de Formació (beques) perquè es 
pogueren concedir les beques al més prompte possible. El dia 26 d'abril es va finalitzar la 
baremació de la Borsa Social de Formació, i el dia 28 d'abril s'aproven, per Decret d'Alcaldia 
nº 321/2016 els llistats de persones seleccionades. Paral�lelament s'ha anat avançant en la 
baremació de les sol�licituds de la Borsa Social d'Ocupació, no obstant açò, no s'han finalitzat 
encara.  
 
Vista la impossibilitat de complir els terminis previstos en l'apartat novè de les bases que 
regulen tant la borsa social d'ocupació com la borsa social de formació, es proposa una 
adequació de les citades bases amb la finalitat d'adaptar-les a les possibilitats d'execució en 
el període que resta de l'any 2016.  
 
Els apartats  9.1 a 9.10, de la Borsa social d'ocupació i els apartats  9.1 a 9.5 de la Borsa 
social de formació romanen en la seua redacció original. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l'apartat nové de les bases que regulen la borsa social 
d'ocupació i la borsa social de formació el contingut literal de la qual és el següent: 
 
BASE NOVENA.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA SOCIAL D'OCUPACIÓ 
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“Les contractacions tindran una durada de tres mesos i  hauran de finalitzar com a màxim el 
dia 31 de desembre  per a les contractacions iniciades l'any 2016.  
 
Es cridarà a les candidates i als candidats seleccionats en cada grup d'edat, seguint l'ordre de 
puntuació obtingut en la baremació, respectant el nº de contractacions  assignats a cada grup 
d'edat, tal com s'especifica en  la base primera de la convocatòria. La resta de candidates i 
candidats que no accedisca a una contractació romandrà en la borsa com a suplents, llevat 
que siga causa de baixa.  
 
La persona amb discapacitat que ha de ser  contractada serà la que tinga la puntuació més 
alta d'entre les persones que hagen acreditat la condició de discapacitat i no poguera accedir 
per puntuació en el “llistat d'edat” en què es troben enquadrats.” 
 
BASE NOVENA.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA SOCIAL DE FORMACIÓ 
 
“Les beques tindran una durada de tres mesos i hauran de finalitzar com a màxim el dia 31 de 
desembre per a les beques iniciades l'any 2016. Al grup de titulats universitaris corresponen 6 
beques i el grup de titulats de formació professional corresponen 3 beques. 
 
Es cridarà a les candidates i als candidats seleccionats en cada llistat de titulació seguint 
l'ordre de puntuació obtingut en la baremació, respectant el nº de beques assignades a cada 
grup de titulació. La resta de les candidates i dels candidats seleccionats que no accedisca a 
una beca romandrà en la borsa com a suplents, llevat que siga causa de baixa  
 
A cada becari i becària se li assignarà la destinació dins dels serveis i departaments 
municipals que estiguen més relacionats amb la seua formació. Així mateix, es nomenarà un  
tutor o tutora que es farà càrrec del seguiment i coordinació de les pràctiques del becari o 
becària.” 
 
SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits legalment establits. 
 
 
18é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- APROVACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA VI FIRA 
COMERCIAL DE PAIPORTA. 
 
Es dóna compte de l'expedient de “Bases de Participació de la VI Fira Comercial de Paiporta”, 
així com de quants antecedents, informes i documents consten en el mateix. 

Les mostres comercials, constitueixen un dels instruments més característics i de major 
repercussió i eficàcia per a la promoció dels nostres comerços i serveis. Les fires són un reflex 
de la capacitat de la gent per a produir i afavorir l'intercanvi de coneixement, béns i serveis. 

En el marc d'acostar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris i usuàries, i coordinar 
les relacions entre els i les comerciants i les Administracions Local, es proposa la realització 
de la “VI Fira Comercial de Paiporta” que l’objectiu principal de la qual serà donar a conèixer 
tota l'oferta de productes i serveis del nostre municipi, fidelitzar a la clientela habitual i 
atraure nous compradors i compradores. 

És per açò que com a conseqüència del desenvolupament del citat esdeveniment previst per 
al pròxim 11 de juny, es considera apropiat la realització d'unes bases de participació que 
regulen el funcionament i l’organització de la citada Fira. 

Per a la seua incorporació a l'expedient s'acompanya la documentació següent: 

1.- Bases de participació en la VI Fira Comercial. 
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2.- Proposta d'aprovació preu públic (l'aprovació del qual correspon al Ple). 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar “Les Bases de Participació en la VI Fira Comercial”. 

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

 

19é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L'ALCALDIA I DE LES REGIDORES I REGIDORS DELEGATS. 

Vist l'expedient de contractació del servei de prestació del servei de defensa jurídica general 
activa i passiva i l'assessorament jurídic puntual de l'Ajuntament de Paiporta i quants 
informes i documents obren en el mateix i sobre la base dels següents: 

I.- ANTECEDENTS 

1.- Plec de clàusules del contracte de prestació del servei de defensa jurídica general activa i 
passiva i l'assessorament jurídic puntual de l'Ajuntament de Paiporta, publicat en el BOP nº 80 
de data 28 d'abril de 2016 i en el Perfil del Contractant de la mateixa data, en el qual s'ha 
advertit l’error material següent: 

a) En la Clàusula XI.-PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. Ap XI.2.-. Formalitats 

apt. d.2.2.) on diu: Disposar d'un equip de professionals (lletrats/lletrades) que 
específicament s'adscriuran a l'execució del contracte (mínim dos), amb una antiguitat 
mínima de 10 anys de col�legiació en el Col�legi Professional corresponent.  

ha de dir: Disposar d'un equip de professionals (lletrats/lletrades) que específicament 
s'adscriuran a l'execució del contracte (mínim dos), amb una experiència mínima de 5 anys 
acreditada mitjançant col�legiació en el Col�legi Professional corresponent o altres mitjans.  

II.-FONAMENTS JURÍDICS 

II.1.-L'article. 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les administracions 
públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies de les 
persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

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.- 1.- Corregir l'error material detectat en la Clàusula XI.-PRESENTACIÓ DE 
PROPOSICIONS a l’Apartat XI. 2.- Formalitats, que queda redactada de la manera següent: 

apt. d.2.2.) Disposar d'un equip de professionals (lletrats/lletrades) que específicament 
s'adscriuran a l'execució del contracte (mínim dos), amb una experiència mínima de 5 anys 
acreditada mitjançant col�legiació en el Col�legi Professional corresponent o altres mitjans.  

SEGON.- Donar continuïtat a la tramitació de l'expedient de contractació i ordenar la inserció 
d'anunci sobre la correcció de l'error en el Perfil de Contractant municipal, sense que s'amplie 
el termini de presentació d'ofertes 
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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 2 de maig 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 
______________ 
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI 
  
 
 
 

 
 
 

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


