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Acta nº 5 
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 7 de març de 2016. 
 
A Paiporta, sent les dotze hores del dia 7 de març 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 
� Vicent Ciscar Chisbert 
� Mª Isabel Albalat Asensi 
� Alberto Torralba Campos 

 
ASSISTEIXEN: 
 

� Isabel Martínez Ferrandis 
� María Teresa Verdú Cantó 

 
 

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

ORDE DEL DIA 
 
1r.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de l'acta anterior núm. 4/2016 de 15 de febrer 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. 
 
4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Adjudicació contracte d’enginyeria 

informes expedients activitats. 
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5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Llicència d’obertura per a pub en el carrer 

Lluis Vives nº 8 a la mercantil UN CAFÉ PAIPORTA S.L. 
 
6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Llicència d’edificació habitatge unifamiliar 

c/ Aldaia 36. 
 
7é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- Devolució d’avals i fiances. 
 
8é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- Aprovació del Pla Social d’Ocupació i de Formació i les bases 

reguladores que han de regir el procés. 
 
9é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- Adjudicació del contracte menor de realització de cursos 

d’alfabetització informàtica dirigits a persones desocupades. 
 
10é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- Adjudicació del contracte menor de realització de diversos 

tallers ocupacionals. 
 
11é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- Adjudicació del contracte menor de realització de cursos de 

manipulador d’aliments. 
 
12é.- CULTURA.- Adjudicació del contracte menor d’un projecte de dinamització de grups i 

activitats juvenils. 
 
13é.- CULTURA.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a les subvencions per a les 

diverses Falles de Paiporta. 
 
14é.- PERSONAL.- Contractació menor del servei de fitxatge MHP per 6 mesos. 
 
15é.- BENESTAR SOCIAL.- Adjudicació contracte menor del servei d’assistència tècnica per al 

desenvolupament del Pla d’igualtat d’oportunitats. 
 
16é.- BENESTAR SOCIAL.- Aprovació compte justificatiu de la subvenció de 2015 de Creu Roja 

Espanyola. 
 
17é.- BENESTAR SOCIAL.- Aprovació compte justificatiu de la subvenció de 2015 de Caritas 

Sant Jordi. 
 
18é.- BENESTAR SOCIAL.- Aprovació compte justificatiu de la subvenció de 2015 de Caritas La 

Inmaculada. 
 
19é.- BENESTAR SOCIAL.- Aprovació compte justificatiu de la subvenció de 2015 de Caritas 

Sant Ramon. 
 
20é.- BENESTAR SOCIAL.- Aprovació compte justificatiu de la subvenció de 2015 de 

l’Associació Local de Discapacitats (ALDIS). 
 
21é.- BENESTAR SOCIAL.- Aprovació conveni de col�laboració entre la Secretaria General 

d’Institucions Penitenciàries i l’Ajuntament de Paiporta, per al compliment de penes 
de treball en benefici de la comunitat. 

 
22é.- 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: 
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1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR Nº 4/2016 DE 15 DE 
FEBRER DE 2016. 
 

L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació 
a l'acta nº 4/2016, de 15 de febrer 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 10 de febrer i 1 de març 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 150 

Documents d’eixida 103 

 
HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
 

Documents d’entrada 863 

Documents d’eixida 809 

 
BENESTAR SOCIAL. 
 

Documents d’entrada 417 

Documents d’eixida 208 

 
OCUPACIÓ I COMERÇ. 
 

Documents d’entrada 7 

Documents d’eixida 2 

 
CULTURA. 
 

Documents d’entrada 52 

Documents d’eixida 11 

 
EDUCACIÓ. 
 

Documents d’entrada 16 

Documents d’eixida 3 
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ALCALDIA. 
 

Documents d’entrada 23 

Documents d’eixida 14 

 
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 

97/2016 11/02/2016 IBI 

EXPEDIENTS D’ANUL�LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE REBUTS, I 
APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA PER 
INCORPORACIÓ AL CADASTRE IMMOBILIARI 
(CÀRREGUES 2015). 

98/2016 12/02/2016 TRESORERIA 

LIQUIDACIÓ TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE 
LA VIA PÚBLICA A FAVOR DE FOENER 
COMERCIALIZACIÓN CIF B 98563356. ANY 2015. 

99/2016 12/02/2016 TRESORERIA 

LIQUIDACIÓ TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE 
LA VIA PÚBLICA A FAVOR DE GAS NATURAL SERVICIOS 
CIF 08431090 QUART TRIMESTRE DE 2015. 

100/2016 12/02/2016 TRESORERIA 

LIQUIDACIÓ TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE 
LA VIA PÚBLICA A FAVOR D’ENDESA ENERGIA SA CIF A-
81948077. 

101/2016 12/02/2016 TRESORERIA 

LIQUIDACIÓ TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE 
LA VIA PÚBLICA A FAVOR DE GAS NATURAL CEGAS CIF 
A 08009722 QUART TRIMESTRE DE 2015. 

102/2016 12/02/2016 TRESORERIA 

LIQUIDACIÓ TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE 
LA VIA PÚBLICA A FAVOR DE GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA CIF A 61797536 QUART 
TRIMESTRE 2015. 

103/2016 12/02/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 15 
DE FEBRER DE 2016. 

104/2016 15/02/2016 SANITAT I SALUT 
PÚBLICA 

SOL�LICITUD DE LLICÈNCIA TINENÇA D’ANIMAL 
POTENCIALMENT PERILLÓS AL SR. MIGUEL ANGEL 
CADENA ORDOÑEZ 

105/2016 15/02/2016 SECRETARIA DELEGACIÓ ESPECIAL DE L’ALCALDIA DELS SERVEIS DE 
SANITAT I SALUT PÚBLICA. 

106/2016 16/02/2016 INTERVENCIÓ 
GENERAL 

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2015/56 

107/2016 16/02/2016 
RECURSOS 
HUMANS 

NOMENAMENT INTERÍ D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES EN L’ÀREA D’EDUCACIÓ 

108/2016 16/02/2016 RECURSOS NOMENAMENT INTERÍ PSICÒLOGA DE COL�LEGI 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

HUMANS 

109/2016 16/02/2016 CULTURA 
APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ PREVISTA PER AL 
PERÍODE FEBRER-JUNY DE 2016 QUE FORMARÀ PART 
DEL CIRCUIT CULTURARTS. 

110/2016 17/02/2016 SERVEIS SOCIALS 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL, SUBMINISTRAMENTS 
BÀSICS. 

111/2016 17/02/2016 ESPAI DECRET ESPAI RECONEIXEMENT DE PAGAMENTS Nº 
1/2016. 

112/2016 17/02/2016 ESPAI DECRET ESPAI RESOLUCIÓ D’OBLIGACIONS Nº 1/2016 

113/2016 17/02/2016 GUALS BAIXES I MODIFICACIONS GUALS. 

114/2016 18/02/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL 
INCORPORACIÓ DE REMANENTS. MOD DE CRÈDIT 
2016/1 

115/2016 18/02/2016 PATRIMONI DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 
LA SRA. AMPARO MARÍ CAÑIZARES (EXP. RP 12/13). 

116/2016 19/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIOR 
OCUPACIONS NÚM.19/16 

117/2016 19/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS Nº.17/16 

118/2016 19/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS Nº.18/16 

119/2016 19/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

ORDRE D’EXECUCIÓ A PROMOCIONES MARTINEZ ONATE 
SLU PARA TANCAMENT, DESBROSSE I  NETEJA SOLAR 
SITUAT EN PLAÇA ÀUSTRIA. 

120/2016 19/02/2016 SERVEIS SOCIALS AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS 
BÀSIQUES. 

121/2016 19/02/2016 SERVEIS SOCIALS 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS 
BÀSIQUES. 

122/2016 19/02/2016 SERVEIS SOCIALS 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS 
BÀSIQUES. 

123/2016 19/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

CONCESSIÓ LLICÈNCIES OBRES MENORS. 

124/2016 22/02/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 25 DE FEBRER DE 2016 

125/2016 22/02/2016 SECRETARIA 

DELEGACIÓ ESPECIAL DE L’ALCALDIA DELS SERVEIS DE 
SANITAT I SALUT PÚBLICA (DECRET COMPLEMENTARI 
PER A INCLOURE EL SERVEI DE DESRATITZACIÓ, 
DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ). 

126/2016 22/02/2016 SECRETARIA 
DESIGNACIÓ DE RESPONSABLE DEL PLA DE SEGURETAT 
DE L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC PROGRAMAT PER AL DIA 
19 DE MARÇ DE 2016. 

127/2016 
22/02/2016 

14:22 SERVEIS SOCIALS 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS 
BÀSIQUES. 

128/2016 22/02/2016 ESPAI RESOLUCIÓ SOBRE FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL 
LLOC DE MONITOR/A 

129/2016 23/02/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS. F/2015/57 

130/2016 23/02/2016 NÒMINES 
APROVACIÓ QUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL 
CORRESPONENTS A LA COTITZACIÓ PER 
TREBALLADORS/ES D’AQUEST AJUNTAMENT DE LA 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

LIQUIDACIÓ DE DESEMBRE DE 2015. 

131/2016 23/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

ARXIU SOL�LICITUD LLICÈNCIA D’ACTIVITAT EN C/ 
DELS FERRERS 5 B A ARTESANOS ITALIANOS, SL 

132/2016 23/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.11/16 

133/2016 23/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.20/16 

134/2016 23/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

ACTIVITAT SENSE LLICÈNCIA A JOFEAN 2005, SL EN C/ 
JUAN XXIII, 17B 

135/2016 23/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DESISTIMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES AL SR. 
JOSE TEVAR LÁZARO PER A PAVIMENTAR I SUBSTITUIR 
PEÇA AMPIT DE LA VORADA D’ACCÉS AL GUAL SITUAT 
EN EL CARRER SANT JOAN DE RIBERA, NÚM. 8 

136/2016 23/02/2016 CULTURA 
CONTRACTACIÓ MENOR D’UN ESPECTACLE PIROTÈCNIC 
PER A LA NIT DE FOC DE LES FALLES 2016. 

137/2016 24/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

SOBRE PRÒRROGA TERMINI D’EXECUCIÓ PER A 
L’ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ EN ÀREES DE JOCS 
INFANTILS DE LA PLAÇA ITÀLIA I EN ZONA VERD VILLA 
AMPARO INCLOSES EN EL PLA D’INVERSIONS EN PARCS 
I JARDINS (PIPJ) DE L’ANY 2015. 

138/2016 24/02/2016 
INTERVENCIÓ 

GENERAL 

APROVACIÓ OBLIGACIONS ASSISTÈNCIA A SESSIONS DE 
REGIDORS/ES I ASSIGNACIONS A PARTITS POLÍTICS 
GENER 2016. 

139/2016 24/02/2016 ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

RESOLUCIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS PER 
INFRACCIÓ DE TRÀNSIT, RELACIÓ 1/2015 

140/2016 24/02/2016 
ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 
RESOLUCIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS PER 
INFRACCIONS DE TRÀNSIT RELACIÓ 2/2015 

141/2016 24/02/2016 PATRIMONI 
DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 
PRESENTADA PEL SR. FRANCISCO FELIPE PLAZA (EXP. 
01/15). 

142/2016 25/02/2016 
ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 
RESOLUCIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS PER 
INFRACCIONS DE TRÀNSIT, RELACIÓ 3/2015 

143/2016 25/02/2016 
ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 
RESOLUCIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS PER 
INFRACCIONS DE TRÀNSIT, RELACIÓ 4/2015 

144/2016 26/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

ACCEPTACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT D’ACTIVITATS 
DE BARS-RESTAURANTS EN DIVERSOS CARRERS DEL 
MUNICIPI 

145/2016 26/02/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

COMUNICACIÓ AMBIENTAL DIVERSES ACTIVITATS 

146/2016 26/02/2016 ESPAI DECRET ESPAI RECONEIXEMENT DE PAGAMENTS Nº 
2/2016 

147/2016 26/02/2016 ESPAI DECRET ESPAI RESOLUCIÓ D’OBLIGACIONS Nº 2/2016 

148/2016 26/02/2016 ESPAI 
RECONEIXEMENT DE LA DESPESA PER RETRIBUCIONS 
MES DE FEBRER 2016 

149/2016 26/02/2016 TRESORERIA 

LIQUIDACIÓ TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE 
LA VIA PÚBLICA A FAVOR D’ENDEDA XXI 
COMERCIALIZADORA ÚLTIM RECURS CIF B 82846825 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

EXERCICI 2015. 

150/2016 26/02/2016 TRESORERIA 

LIQUIDACIÓ TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE 
LA VIA PÚBLICA A FAVOR D’OMNIUM IBERICO SA CIF A 
28051993 EXERCICI 2015. 

151/2016 26/02/2016 TRESORERIA 
APROVACIÓ LIQUIDACIONS IIVTNU (PLUSVÀLUA) DE LA 
3 A LA 119 

152/2016 26/02/2016 TRESORERIA 

ESTIMACIÓ SOL�LICITUD BONIFICACIÓ ICIO I TAXES 
URBANÍSTIQUES PER BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, 
INSTAL�LACIÓ ASCENSOR A FAVOR DE LA SRA. AMPARO 
MATEU YAGO. 

153/2016 26/02/2016 
AGÈNCIA DE 

PROMOCIÓ DEL 
VALENCIÀ 

PREMI DE L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LES FALLES 2016 

154/2016 01/03/2016 SERVEIS SOCIALS MODIFICACIÓ DECRET Nº 120, 121, 122 I 127 DE 2016. 

155/2016 02/03/2016 CULTURA 
CONTRACTACIÓ MENOR DE LA REPRESENTACIÓ DE 
L’ESPECTACLE "HAZME UNA PERDIDA" A L’AUDITORI 
MUNICIPAL, EL DIA 5 DE MARÇ DE 2016 

156/2016 03/03/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.22/16 

157/2016 03/03/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.21/16 

 
 
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
 
 
4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
D’ENGINYERIA INFORMES EXPEDIENTS ACTIVITATS. 
 

I.-FETS 
 

I.1.- Per necessitats del departament d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat a causa de la 
gran quantitat d'expedients sobre activitats pendents de resoldre, és necessari disposar dels 
serveis d'una enginyeria, estimant-se que un termini de nou mesos per a procedir a informar 
els expedients pendents d'activitats.  

 
I.2.-L'import màxim serà de 18.000.-€ més IVA, a raó de 2000.-€/mes. 

 
I.3.-Retenció de crèdit amb càrrec a la partida 1510022706. 

 
I.4.-S'ha sol�licitat pressupost a les empreses següents:  
 
BT INGENIERÍA S.L. 
IDOM VALENCIA S.L. 
SEGURA & ROLDAN S.L. 
CPS OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE S.L. 
NORAY INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L.  
EDIGMA INGENIERÍA S.L. 
SONDEOS; ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A. 
TALENT INGENIERÍA  S.L.P. 
BT INGENIERÍA S.L 
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I.5.- De les empreses invitades han presentat oferta les següents: 
 
BT INGENIERÍA S.L., per import de 1.800.-€/mes.  
SEGURA&ROLDÁN S.L, per import de 1.389.-€/mes. 
CPS OBRA CIVIL Y M. AMBIENTE S.L, per import de 1.960.-€/ mes. 
NORAY INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L, per import de 1.475.-€/mes. 
EDIGMA INGENIERÍA S.L., per import de 1.490.-€/mes oferint la millora següent: 
   Efectuar un mínim de 35 informes/mes 
   Aportar 2 ordinadors portàtils d’última generació. 
   Làser per a mesurar distàncies Leica DISTO A3 
   Sonòmetre integrador  
SONDEOS, ESTYRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A., per import de 1.777,77.-€/mes. 
 
I.6.- Informe jurídic en el qual es fa constar que la millora oferida per la mercantil EDIGMA 
INGENIERÍA S.L., i a tenor del que disposa l'art. 147 en relació amb el 150, tots dos del 
TRLCSP, no es valora la mateixa, doncs perquè les millores es prenguen com a criteri 
d'adjudicació s'exigeix la seua relació directa amb l'objecte del contracte, una adequada 
motivació, la seua prèvia delimitació en els plecs o, si escau, en l'anunci de licitació i 
ponderació de les mateixes, en aquest cas en la invitació cursada i tot açò, amb la finalitat 
que tots els licitadors tinguen ocasió de ponderar les seues ofertes amb ple coneixement dels 
elements que van a ser valorats, per a evitar que la indefinició de les millores i la seua 
ponderació, els impedisca poder formular les seues ofertes en condicions de plena igualtat, 
per tal motiu l'oferiment efectuat de dos ordinadors, làser per a mesurar distàncies Leica 
DISTE A3 i sonòmetre integrador no pot ser valorat, ni tingut en compte com a criteri 
d'adjudicació. Cal tenir en compte que l'adjudicatari deurà disposar de les eines necessàries 
per a prestar el servei objecte del contracte Quan només s'utilitza un criteri d'adjudicació, 
aquest ha de ser, necessàriament, el del preu més baix i per a determinar aquest si que ha de 
tenir-se en compte el nombre mínim d'informes mensuals a redactar, la qual cosa dóna el 
resultat següent: 
 
BT  INGENIERÍA: 
1.800.-€/mes:30 informes=60€/informe 
SEGURA&ROLDÁN S.L: 
1.389.-€/mes:30 informes=46,30.-€/informe 
CPS OBRA CIVIL Y M. AMBIENTE 
1.960.-€/mes:30 informes=65,33.-€/informe 
NORAY INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L: 
1.475.-€/mes:30 informes=49,16.-€/informe 
EDIGMA INGENIERÍA S.L. 
1490.-€/mes:35 informes=42,57.-€/informe 
SONDEOS, ESTYRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A: 
1.777,77.-€/mes:30 informes=59,25.-€/informe  
ORDENAT PER PREU DE MENYS A MÉS: 
1ª  EDIGMA INGENIERÍA S.L……..42,57.-€/ informe 
2ª  SEGURA&ROLDÁN S.L……46,30.-€/informe 
3ª  NORAY INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L…….49,16.-€/informe 
4ª  SONDEOS, ESTYRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A.………59,25.-€/informe  
5ª  BT  INGENIERÍA……..60.-€/informe 
6ª  CPS OBRA CIVIL Y M. AMBIENTE, S.L……..65,33.-€/informe 
 
Per tot l'anterior s'estima que l'oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per la 
mercantil EDIGMA INGENIERÍA S.L. 

 
II.- FONAMENTS DE DRET 



 

Junta de Govern Local 7.03.2016 9/33 
 

 
II.1.- L'art. 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant, TRLCSP), al tenor del 
qual, els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la 
prestació, complint amb les normes establides en l'article 111. En els contractes de serveis es 
consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 18.000 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. 
 
II.3.- Disposició addicional segona de l'indicat text legal que estableix les normes específiques 
de contractació en les Entitats Locals, a tenor de la qual, corresponen als alcaldes i als 
presidents de les Entitats Locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no supere el 
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions 
d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua durada no siga superior a quatre 
anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
 
Vist el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 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, modificat pel Reial Decret 
773/2015, de 28 d'agost, 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.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis d'enginyeria per a informar els 
expedients d'activitats sotmesos a la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de 
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana i els sotmesos 
a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats 
Recreatives i Establiments Públics i en la seua conseqüència: 
 
Adjudicar, a l'enginyeria EDIGMA INGENIERÍA S.L., el contracte de serveis referit, per import 
de 1.490.-€/mes, més 312,90.-€ en concepte d'IVA d'acord amb les condicions de la invitació 
efectuada, l'oferta presentada i l'informe emès a aquest efecte, significant-li que és objecte 
del contracte l'emissió d'informes tècnics sobre els expedients d'activitats sotmeses a la Llei 
6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental 
d'Activitats de la Comunitat Valenciana i els sotmesos a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de 
la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics així com 
l'atenció de consultes sobre els expedients indicats. 
 
Els expedients deuran consultar-se en l'Ajuntament.  
 
El nombre mínim mensual d'informes serà de 35. 
 
El termini màxim del contracte: 9 mesos. 
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Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 1510022706 del pressupost vigent. 
 
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. 
 
 
5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA D’OBERTURA PER A PUB EN 
EL CARRER LLUIS VIVES Nº 8 A LA MERCANTIL UN CAFÈ PAIPORTA S.L. 
 

I.-FETS 
 
I.1.- En data 14 de gener de 2016, el Sr. Diego Navas Sáez fa una declaració responsable per a 
l'obertura d'un establiment públic dedicat a l'activitat de pub en el carrer Luis Vives nº 8, 
(Exp. 3/16), esmenant tota la documentació en data 2 de febrer de 2016. 
 
I.2.- La sol�licitud reuneix els requisits exigits legalment i està acompanyada de la 
documentació preceptiva, per la qual cosa la declaració responsable té els efectes oportuns a 
partir d'aqueix moment.  
 
I.3.- Els informes emesos a aquest efecte són favorables.  
 
I.4.- S'emet acta de comprovació favorable en data 26 de febrer de 2016. 
 

II.-FONAMENTS DE DRET 
 
II.1.- Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats 
Recreatives i Establiments Públics, té per objecte en el marc de les competències de la 
Generalitat regular les activitats d'aquest tipus que es desenvolupen o situen a la Comunitat 
Valenciana, amb independència que els titulars o prestadors siguen entitats públiques, 
persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal�lacions 
fixes, portàtils o desmuntables, tant de manera habitual com a esporàdica. 
  
II.2.- A tenor del que es disposa en l'annex de la referida Llei, els pub són establiments 
dedicats exclusivament al servei de begudes. Poden disposar d'ambientació musical 
exclusivament per mitjans mecànics. Podran disposar de servei de karaoke.  
 
II.3.- L'article 6 bis de la precitada Llei estableix el procediment únic per a l'obertura dels 
establiments públics en què se celebren espectacles públics i/o activitats recreatives serà el 
regulat en la present llei d'acord amb el que es disposa en els articles 9 i 10. 
 
II.4.- L'art. 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, 
Activitats Recreatives i Establiments Públics determina el procediment a seguir en relació 
amb el 35 i següents del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, 
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics  
 
II.5.- Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles 
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, determina que en cas d'aforament fins a 
100 persones la quantia mínima de l’assegurança de responsabilitat civil serà de 400.000.-€ i 
a l'obertura de l'establiment, el sol�licitant de la llicència haurà d'acreditar davant 
l'Ajuntament el tenir subscrit un contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil 
pels riscos derivats de l'explotació de l'activitat. Així mateix, aquesta assegurança haurà 
d'incloure el risc d'incendi així com possibles danys al públic assistent, a tercers i al personal 
que preste els seus serveis en l'establiment, espectacle o activitat. L'acreditació de 
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l'existència de la corresponent pòlissa d'assegurança, així com el compliment de les 
condicions i requisits exigibles, es farà d'acord amb el model de certificació establit en aquest 
Reglament. 
 
II.6.- Decret 21/2015, de 22 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es regulen 
els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per a l'any 2016. 
 
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 d'obertura 
a la mercantil UN CAFÈ PAIPORTA, S.L., per a l'activitat de pub en el carrer Luis Vives 8- B de 
conformitat amb el projecte tècnic presentat i subscrit per l'arquitecte tècnic, Sr. Vicente 
Palmero Martínez amb les condicions següents: 
 

• D'acord amb l'art. 39 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica, els locals i establiments 
amb ambientació musical procedent exclusivament d'equips de reproducció sonora no 
podran sobrepassar els 90 dB(A). 

 
• Cada cinc anys s'haurà de realitzar una auditoria acústica per un organisme autoritzat. 

 
• Cada cinc anys es realitzarà una inspecció de la instal�lació elèctrica de l'establiment 

per un organisme de control autoritzat (OCA).  
 

• Horari d'obertura i tancament: de 12h a 3.30h, d'acord amb l'establit en el DECRET 
21/2015, de 22 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es regulen els 
horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per a l'any 
2016 o norma que li substituïsca. 

 
• Aforament màxim total 95 persones. 

 
SEGON.- Concedir permís d'abocament a la xarxa general de sanejament. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicència d'obertura per import de 1.437,50.-€. 
 
QUART.- Notificar a quantes persones interessades hi haja en l'expedient. 
 
 
6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA D’EDIFICACIÓ HABITATGE 
UNIFAMILIAR C/ ALDAIA 36. 
 

I.-FETS 
 
I.1.- En data 10 de novembre de 2015, el Sr. Vicent Piera Company, sol�licita llicència 
d'edificació per a construir un habitatge unifamiliar adossat en el solar situat en el carrer 
Aldaia, 36 (2370409YJ2627S0001MX).  
 
I.2.- El solar es troba en la Unitat d'Actuació nº 4 del sòl urbà residencial, en la zona de Ciutat 
Jardí i ostenta la condició de solar.  
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I.3.- Consta d’autorització emesa per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria en matèria de 
Servituds Aeronàutiques (AESA). 
 
I.4.- Per l'arquitecte municipal s'informa favorablement. 
 

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 al Sr. Vicent Piera Company llicència d'edificació per a construir un 
habitatge unifamiliar en el carrer Aldaia nº 36, segons projecte redactat per l'arquitecte Sr. 
Rubén Navarro López, 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 ha garantit 
mitjançant fiança dipositada en la Tresoreria municipal, per import de 1.516,00.-€. 
 
2.- Els guals per a vehicles hauran de complir el previst en l'Ordre de 9 de juny de 2004, 
de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/23004, de 5 
de març, del Consell de la Generalitat, en matèria d'accés al mitjà urbà.  
 
3.- En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol�licitar la corresponent LLICÈNCIA, 
conforme a l’ “Ordenança Reguladora de l'Ús Especial de les Vies Públiques” aprovada per 
acord de Ple de 27 d'abril de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
València nº 214 de data 8 de setembre de 2006. 
 
4.- La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser de tipus separativa. La connexió al 
clavegueram general, tant de residuals com de pluvials, deurà complir les condicions de 
l'Ordenança Municipal d'Abocaments. 
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5.- 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 (tipus Ajuntament). 
 
6.- Al que es disposa en l'autorització d’AESA, en la qual s'estableix: 
 

a) L'altura de la construcció projectada no excedirà de quatre metres (4,00 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 mòbil no excedirà de quaranta-cinc metres (45 m), inclosos 

tots els seus elements o qualsevol afegit sobre la mateixa.  
 

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 la 
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 
716,43.-€ i de l'Impost sobre Construccions, Instal�lacions i Obres (ICIO) per import de 
1.571,08.- €. 
 
TERCER.- Assenyalar que la llicència d'obres, la concessió de les quals s'aprova, s'efectua 
llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercer. 
 
QUART.- Advertir a les persones interessades que la llicència caducarà als sis mesos des de la 
seua concessió en el supòsit de no iniciar-se les obres referides, d'igual manera, caducaran si 
pateixen una interrupció de sis mesos. 
 
CINQUÈ.- Traslladar l’acord present degudament a les persones interessades conforme al 
procediment i els tràmits previstos en la normativa vigent, significant-li que en el termini de 
quinze dies podrà retirar un projecte dels presentats per a obtenir la llicència. La llicència 
haurà de ser visible des de l'exterior de l'immoble des del seu inici fins a la seua finalització. 
 
 
 
7é.- 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 l’Alcaldia-Presidència i en la seua  conseqüència, vistos els 
informes tècnics  retornar els següents AVALS/FIANCES  
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NOM CONCEPTE IMPORT 

PROMOCIONES RIBES BAIXAULI SL 
AVAL GARANTIA EXECUCIÓ OBRES I REPOSICIÓ 
DESPERFECTES SOL�LICITUD OBRES EN C/ SALVADOR 
GINER 17 EXP. 121/07 Nº OPERACIÓ 320070006396 

3.693,00€ 

MARIA SALA CARRIO 
FIANÇA GARANTIA EXECUCIÓ OBRES AMPLIACIÓ 
HABITATGE EN C/ PENYAGOLOSA 37 EXP. 203/14 Nº 
OPERACIÓ 320150000018 

2.819,00€ 

 
SEGON.- Seguir en l’expedient el procediment i els tràmits legalment establits. 

 
TERCER.- Donar trasllat de l’acord als departaments d’Urbanisme i Contractació. 
 
 
8é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- APROVACIÓ DEL PLA SOCIAL D’OCUPACIÓ I DE FORMACIÓ I LES 
BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS. 

Es dóna compte de l'expedient referent a l'aprovació de l'un Pla de Social d'Ocupació i de 
Formació, així com les bases per a la formació d'una borsa social d'ocupació i d'una borsa 
social de formació i quants antecedents i informes obren en el mateix. 

La desocupació és una de les causes més determinants de l'exclusió social. Totes aquelles 
persones que troben dificultats en l'accés al mercat de treball, o les que per diferents motius 
puguen veure's directament fora o expulsats del mateix, pateixen amb molta major intensitat 
els processos d'exclusió. 

D'altra banda, la precarietat laboral existent en el nostre mercat de treball afecta de forma 
especialment intensa a les persones joves retardant o impedint la seua incorporació a la “vida 
adulta” efectiva (emancipació, estabilitat, etc.).  

El percentatge d'aturats de Paiporta sense cobertura de prestacions per desocupació, segons 
dades de gener de 2016 del SERVEF, és el 62,42 %. De les persones demandants d'ocupació 
que no perceben prestacions, el 41,95% són majors de 45 anys; un 38,65% tenen entre 30 i 44 
anys; i un 19,43% tenen entre 16 i 29 anys d'edat. 

El projecte de Pla de Social d'Ocupació i de Formació que se sotmet a l'aprovació de la Junta 
de Govern Local té per objecte intervenir directament sobre els factors que dificulten la 
inclusió social, mitjançant la posada en marxa de dues mesures:  

D'una banda, la creació d'una Borsa Social d'Ocupació de peons no qualificats/des que servirà 
per a la contractació temporal de 21 persones aturades del municipi que estan en situació o 
en risc d'exclusió social com a conseqüència de la desocupació i de la manca de rendes 
mínimes familiars.  

D'altra banda, la creació d'una Borsa Social de Formació dirigida joves titulats menors de 30 
anys que tindrà per objecte, mitjançant un programa de beques de pràctiques professionals, 
facilitar l'accés al mercat de treball als/a les joves titulats/des menors de 30 anys 
aturats/des que manquen d'experiència laboral relacionada amb el seu nivell de formació, 
especialment a aquells/es que per les seues circumstàncies socioeconòmiques familiars 
tinguen majors dificultats per a adquirir aquesta experiència professional. 

Per a la seua incorporació a l'expedient s'acompanya la documentació següent: 
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1r.- Pla Social d'Ocupació i Formació. 

2n.- Bases de la Borsa Social d'Ocupació. 

3r.- Bases de la Borsa Social de Formació 

4t.- Informe de la tècnica de Personal. 

5é.- Informe de l'interventor municipal. 

6é.- Documents de retenció de crèdits per a atendre els costos salarials, beques de formació, 
despeses de Seguretat Social i costos de formació en prevenció de riscos laborals, equips de 
protecció individual i vestuari laboral.  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar el Pla Social d'Ocupació i de Formació amb les dues mesures contingudes en 
el mateix (Borsa Social d'Ocupació i Borsa Social de Formació) la despesa de la qual es 
realitzarà amb càrrec a les partides següents del pressupost general vigent: 

 
Partida Descripció Import 

24100 13100 Personal Laboral Temporal 86.911,20 € 

24100 16000 Seguretat Social 30.666,00 € 

24100 22606 Despeses diverses, cursos   7.500,00 € 

24100 22104 Vestuari   3.000,00 € 

 
SEGON.- Aprovar les Bases reguladores que han de regir el procés de selecció, així com la 
convocatòria de 21 llocs de peó no qualificat per a la formació d'una Borsa Social d'Ocupació 
corresponent al Pla Social d'Ocupació i Formació. 
 
 
TERCER.- Aprovar les Bases reguladores que han de regir el procés de selecció, així com la 
convocatòria de 9 beques destinades a joves titulats menors de 30 anys per a la formació 
d'una Borsa Social de Formació corresponent al Pla Social d'Ocupació i Formació. 
 
QUART.- Publicar còpia de les bases referides en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la 
pàgina web del mateix, de conformitat amb el que es disposa en les bases reguladores 
d'aquestes borses d'ocupació i formació, a l'efecte d'obertura del termini de presentació 
d'instàncies. 
 
CINQUÉ.- Notificar l’acord present als departaments d'Intervenció i de Personal i seguir en 
l'expedient el procediment establit per la normativa vigent. 
 
 
9é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE REALITZACIÓ DE 
CURSOS D’ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA DIRIGITS A PERSONES DESOCUPADES. 
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Examinat expedient sobre la realització de cursos d'alfabetització informàtica, dirigida a 
millorar l’ocupabilitat de les persones aturades del municipi, amb quants antecedents, 
informes i documents consten en el mateix. 
 
La Regidoria d'Ocupació i Comerç considera fonamental, que les persones que estan en cerca 
d'ocupació accedisquen al coneixement i ús de les noves tecnologies de la informació com a 
mitjà per a millorar la seua ocupabilitat. 
 
I atès que en l'actualitat, per a la prestació d'aquest servei la Corporació municipal manca 
dels suficients mitjans personals per a dur-ho a terme, encara que sí compta amb els mitjans 
materials necessaris (aula d'informàtica en el CFO), s'ha considerat convenient efectuar la 
contractació d'aquest servei, per a la realització de les següents accions formatives entre els 
mesos de maig a novembre de 2016.  
 
 
Acció Formativa Durada Nº de 

cursos 
Total 
hores 

Nª 
alumnes/ 
curs 

Total 
alumnat 

ALFABETITZACIÓ 
INFORMÀTICA 

25 H 12 
 
 

300 12 144 

Calendari previst dels cursos d’Informàtica bàsica: 
 
MES DATES HORES 

MAIG Del 9- al13 Del 23 al 27 50 
JUNY Del 6 al 10 Del 20 al 24 50 
JULIOL Del 4 al 8 Del 11 al 15 50 
SETEMBRE Del 12 al 16 Del 19 al 23 50 
OCTUBRE Del 3 al 7 Del 17 al 21 50 
NOVEMBRE Del 7 al 11 Del 21 al 24 50 

 
Per a realitzar el curs d'alfabetització informàtica serà requisit necessari estar aturat/da i 
estar inscrit en l'Agència de Col�locació Municipal de Paiporta. 
 
L'empresa Oliplus S.L. juntament amb Grupo Soluciones Digitales S.L. CIF: B97857288, situada 
a Paiporta, presenta una proposta de realització de cursos d'alfabetització informàtica bàsica 
per a persones aturades, orientada cap a la cerca d'ocupació. Realitzant també un 
manteniment dels equips informàtics de l'aula, en finalitzar cada curs, presenta una oferta 
econòmica molt ajustada, a més de l'avantatge de la revisió dels equips. 
 
L'import de la proposta és de 7.200 euros. La facturació es realitzarà per curs realitzat al 
mes. 12 cursos de 25 hores cadascun. (600 euros per curs). A càrrec de la partida 
pressupostària 24100 22606. 
 
Vist el que es disposa en l'art. 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic i donades les característiques i quantia del contracte, sembla que el 
procediment més adequat és el del contracte menor de serveis, regulat en l'article 95 de la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, que es defineix exclusivament 
per la seua quantia, que en el cas dels contractes de serveis, no podran excedir els 18.000 
euros, conforme assenyala l’art. 122.3 del citat cos legal, sense que la seua durada puga ser 
superior a 1 any segons a l'art. 23.3 de la mateixa Llei.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar l'expedient administratiu per a la contractació menor de realització de 
cursos d'alfabetització informàtica dirigit a persones aturades, en l'Agència de 
Desenvolupament Local municipal de Paiporta, així com aprovar la despesa derivada d'aquest 
servei amb càrrec a la partida del pressupost municipal 24100 22606 i amb RC definitiu nº. nº 
220160007339, per un import màxim de 7.200 euros. 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte menor de servei a l'empresa Oliplus S.L. juntament amb 
Grupo Soluciones Digitales S.L. CIF: B97857288. L'empresa facturarà per cursos finalitzat (600 
euros per curs), 12 participants. En el preu estan inclosos impostos i tots els conceptes. 
Aquests cursos es realitzaran de maig a novembre de 2016.  
 
TERCER.- Notificar l’acord present a les persones interessades i al departament d'Intervenció i 
Contractació i seguir en l'expedient el procediment establit per la normativa vigent. 
 
 
10é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE REALITZACIÓ DE 
DIVERSOS TALLERS OCUPACIONALS. 
 
Examinat expedient sobre la realització de diversos tallers ocupacionals, amb la finalitat de 
millorar l’ocupabilitat de les persones aturades del municipi, amb quants antecedents, 
informes i documents consten en el mateix. 
 
La regidoria d'Ocupació i Comerç considera la realització de diversos tallers ocupacionals, 
especialitzats perquè les persones aturades puguen adquirir habilitats específiques que els 
permeten accedir de forma ràpida a un treball. 
 
S'han proposat els cursos següents, des d'abril a desembre de 2016: 
 
� CURSOS INTENSIUS DE CARRETONS ELEVADORS:  

- Nº de cursos: 7 
- Durada 8 hores per curs. 
- Lloc d’impartició: instal�lacions d’Eleforma. 
- Nº d’alumnes: (16-18), min—màx. 
- Preu públic per alumne 50 euros. Total per curs 900 euros. 
- Bonificació 60%.  Preu alumne 20 euros.  
- Total: 6.300 euros. 

 
 

� TALLERS DE PREPARADOR DE COMANDES (Pícking) AMB RÀDIO FREQÜÈNCIA. 
 
- Nº de cursos 2 
- Durada: 20 hores per curs. 

- Lloc d’impartició: aula d’informàtica del Centre de Formació Municipal de Paiporta.  
- Nº d’alumnes: (12-16), min—màx. 
- Preu públic per alumne: 80 euros. Total per curs. 1.280 euros. 
- Bonificació 60%.  Preu alumne: 32 euros.  
- Total: 2.560 euros. 

 
�  MANEIG TERMINAL PUNT DE VENDA (demandat en hostaleria i comerç) 

 
- Nº de cursos 1 
- Durada: 20 hores per curs. 

- Lloc d’impartició: aula d’informàtica del Centre de Formació Municipal de Paiporta. 
- Nº d’alumnes: (12-16), min—màx. 
- Preu públic per alumne: 80 euros.  
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- Bonificació 60%.  Preu alumne: 32 euros.  
- Total: 1.280 euros. 

 
Continuant amb la necessitat de proporcionar aquest tipus de cursos per a incentivar i 
motivar a persones aturades de Paiporta, i atès que la Corporació municipal manca de mitjans 
propis per a dur-ho a terme. S'ha sol�licitat pressupost a Eleforma S.L., empresa amb 
demostrada trajectòria en la impartició de cursos en el sector, disposen dels mitjans i d'una 
metodologia d'impartició excel�lents, oferint a més preus molt competitius. El curs es 
realitzarà a Paiporta, en Av. Alqueria de Mina, nº 25 Paiporta, i en el Centre de Formació 
Municipal. Els alumnes en finalitzar el curs rebran un diploma d'aprofitament i acreditació 
d'aquest curs. En els cursos de carretoner rebran el carnet de carretoner. 
 
Donat l'interès mostrat per la Regidoria d'Ocupació i Comerç de formar a persones aturades i 
incentivar aquesta formació mitjançant la bonificació d'un 60% sobre el cost del curs per 
alumne. Comptant amb consignació en la partida. 24100.22606 (Tallers). 
 
Es proposa establir un preu públic en concepte d'assistència als cursos i tallers tal com s'indica 
en la programació detallada dels mateixos. El cost total dels cursos programats des d'abril fins 
a desembre és de 10.140 euros, aquest cost està basat en el nombre màxim d'alumnes per 
curs, amb la qual cosa el preu pot ser inferior, si hi ha un nombre menor d'alumnes. 
 
I vist el que es disposa en els articles 10, 23.3,111 i 138, 3 i 4 del RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i donades 
les característiques i quantia del contracte, sembla que el procediment més adequat és el del 
contracte menor de serveis que es defineix exclusivament per la seua quantia, que en el cas 
dels contractes de serveis, no podran excedir els 18.000 euros, sense que la seua durada puga 
ser superior a 1 any ni ser objecte de pròrrogues 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient administratiu per a la contractació menor de realització de 
diversos tallers ocupacionals, en l'Agència de Desenvolupament Local municipal de Paiporta, 
així com aprovar la despesa derivada d'aquests serveis amb càrrec a la partida del pressupost 
municipal 24100 22606, i amb RC definitiu nº.220160007337 per un import màxim de 10.140 
euros. 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte menor de servei a l'empresa Eleforma S.L. CIF.B98278757. 
L'empresa facturarà per taller finalitzat, i el preu estarà en funció del nº mínim i màxim de 
participants, tal com es detalla en la relació dels mateixos. En el preu estan inclosos impostos 
i tots els conceptes. Aquests tallers es realitzaran d'abril a desembre de 2016. 
 
TERCER.- Aprovar el preu públic, en concepte d'assistència als cursos/tallers ocupacionals tal 
com es determina en la relació següent i aprovar una bonificació del 60% sobre aquest preu 
públic, per a les persones que acrediten estar aturades. 
 
� CURSOS INTENSIUS DE CARRETONS ELEVADORS:  

- Preu públic per alumne 50 euros.  
- Bonificació 60%.  Preu alumne 20 euros.  

 
� TALLERS DE PREPARADOR DE COMANDES (Pícking) AMB RÀDIO FREQÜÈNCIA.  

 
- Preu públic per alumne 80 euros.  
- Bonificació 60%.  Preu alumne: 32 euros.  

 
� MANEIG TERMINAL PUNT DE VENDA. 
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   - Preu públic per alumne 80 euros.  

         - Bonificació 60%.  Preu alumne: 32 euros.  
 
QUART.- El pagament del preu públic pels alumnes es realitzarà pel sistema d'autoliquidació 
de l'Ajuntament de Paiporta que es facilitarà en l'oficina UNICA. A tals efectes es considerarà 
inscrit una vegada s'haja aportat justificant de pagament d'aqueixa quantitat. 
 
CINQUÉ.- Notificar l’acord present a les persones interessades i als departaments 
d'Intervenció i Contractació i seguir en l'expedient el procediment establit per la normativa 
vigent. 
 
 
11é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE REALITZACIÓ DE 
CURSOS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS. 
 
Examinat expedient sobre la realització de cursos de manipulador d'aliments, amb la 
finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones aturades del municipi, amb quants 
antecedents, informes i documents consten en el mateix. 
 
La regidoria d'Ocupació i Comerç considera important, la realització de cursos especialitzats 
que permeten l’obtenció de coneixement de tècniques i habilitats en el sector d'hostaleria, 
mitjançant el curs de manipulador d'aliments, el qual comporta l'obtenció de certificat de 
manipulador d'aliments en finalitzar el curs i d'aquesta manera els permeten accedir de forma 
ràpida a un treball. 
 
S'han proposat els cursos següents, des d'abril a novembre de 2016: 
 
 
� CURSOS INTENSIUS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS:  

- Nº de cursos: 7 
- Durada 4 hores per curs. 
- Lloc d’impartició: Centre de Formació Municipal de l’Ajuntament de Paiporta. 
- Nº d’alumnes: (12-20), min—màx. 
- Preu per alumne 16 euros. Total cada curs 320 euros. 
- Total: 2.240 euros 
- Bonificació 25%.  Preu alumne 12 euros.  

 
 
Continuant amb la necessitat de proporcionar aquest tipus de cursos per a incentivar i 
motivar a persones aturades de Paiporta, i atès que la Corporació municipal manca de mitjans 
propis per a dur-ho a terme, s'ha sol�licitat pressupost a Nuttralia CB. Composta per dues 
professionals graduades en Nutrició humana i Dietètica, per la Universitat de València, a més 
de comptar amb Màster en Educació Secundària, tendint una gran formació complementària i 
d'impartició de cursos de manipulador d'aliments. El curs es realitzarà en el Centre de 
Formació Municipal i els alumnes en finalitzar el curs rebran un certificat d'aprofitament del 
curs. 
 
Donat l'interès mostrat per la Regidoria d'Ocupació i Comerç, de formar a persones aturades i 
incentivar aquesta formació mitjançant la bonificació d'un 25% sobre el cost del curs per 
alumne. Comptant amb consignació en la partida. 24100.22606 (Tallers). 
 
Es proposa establir un preu públic en concepte d'assistència als cursos tal com s'indica en la 
programació detallada dels mateixos. El cost total dels cursos programats des d'abril a 
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novembre és de 2.240 euros, aquest cost està basat en el nombre màxim d'alumnes de cada 
curs, amb la qual cosa el preu pot modificar-se a la baixa depenent del mínim de l'alumnat. 
 
I vist el que es disposa en els articles 10, 23.3,111 i 138, 3 i 4 del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i donades 
les característiques i quantia del contracte, sembla que el procediment més adequat és el del 
contracte menor de serveis que es defineix exclusivament per la seua quantia, que en el cas 
dels contractes de serveis, no podran excedir els 18.000 euros, sense que la seua durada puga 
ser superior a 1 any ni ser objecte de prorrogues. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient administratiu per a la contractació menor de realització de 
cursos de manipulador d'aliments, a Impartir per Nuttralia CB, en l'Agència de 
Desenvolupament Local municipal de Paiporta, així com aprovar la despesa derivada d'aquests 
serveis amb càrrec a la partida del pressupost municipal 24100 22606, i amb RC definitiu nº 
220160007338 per un import màxim de 2.240 euros. 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte menor de servei a Nuttralia CB. CIF: I98526551. L'empresa 
facturarà per taller finalitzat, i el preu estarà en funció del nº de participants, havent-hi un 
màxim i un mínim dels mateixos, tal com es detalla en la taula adjunta. En el preu estan 
inclosos impostos i tots els conceptes. Aquests cursos es realitzaran d'abril a novembre de 
2016. 
 
TERCER.- Aprovar el preu públic en concepte d'assistència als cursos de manipulador 
d'aliments, tal com es determina en la relació següent i aprovar una bonificació del 25% sobre 
aquest preu públic per a les persones que acrediten estar aturades. 
 

� CURSOS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS: 
 
- Preu públic per alumne/a: 16 euros. 
 
- Bonificació 25%. Preu alumne/a: 12 euros. 
 

QUART.- El pagament del preu públic pels alumnes es realitzarà pel sistema d'autoliquidació 
de l'Ajuntament de Paiporta que es facilitarà en l'oficina UNICA. A tals efectes es considerarà 
inscrit una vegada s'haja aportat justificant de pagament d'aqueixa quantitat.  
 
CINQUÉ.- Notificar l’acord present a les persones interessades i als departaments 
d'Intervenció i Contractació i seguir en l'expedient el procediment establit per la normativa 
vigent. 
 
 
12é.- CULTURA.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’UN PROJECTE DE DINAMITZACIÓ 
DE GRUPS I ACTIVITATS JUVENILS. 
 
Es dóna compte de l’expedient de contractació menor de d’un projecte de dinamització de 
grups i activitats juvenils, així com de quants antecedents, informes i documents consten en 
el mateix. 

 
Sent necessari comptar amb aquest servei, per a l’execució del qual, la Corporació municipal 
no té els suficients mitjans propis, i existint consignació pressupostària adequada i suficient, 
s’ha sol�licitat oferta a la Federació Valenciana de Cases de Joventut, atenent a la seua 
experiència i a la seua capacitat de posar en marxa un projecte de les característiques 
ressenyades. 
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Vist el que disposa l’art. 10 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del Sector 
Públic (LCSP) que defineix els contractes de serveis, així com l’article 95  del mateix text 
legal, quant al procediment d’adjudicació dels contractes menors, que es defineixen 
exclusivament per la seua quantia,  vist que en el cas dels contractes de serveis, no podran 
excedir els 18.000 euros, conforme assenyala l’art 122.3, sense que la seua durada puga ser 
superior a un any segons l’art. 23.3 de la LCSP i, finalment, la disposició addicional segona de 
l’esmentada Llei i el Decret núm. 41/2007 de 25 de juny de delegació de competències en la 
Junta de Govern Local, quant a la competència de l’òrgan de contractació, es proposa a la 
Junta de Govern Local  l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor del servei així com quants antecedents, 
informes i documents consten en el mateix i en la seua conseqüència: 

 
a) Aprovar la despesa del mateix per un import de 10.234,53 € a càrrec de la 

partida 33700 22609 del pressupost general vigent. 
 

b) Adjudicar aquest contracte menor de dinamització de grups i activitats 
juvenils a la Federació Valenciana de Cases de Joventut per un import de 
10.234,53 € exempts d’IVA, amb un termini de durada de 4 mesos. 

 
SEGON.- Seguir en l’expedient el procediment i els tràmits establits per la norma vigent. 
 
 
13é.- CULTURA.- APROVAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT A LES SUBVENCIONS 
PER A LES DIVERSES FALLES 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 falles de la localitat, vista també l’existència de crèdit suficient a la 
partida 33800 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, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a les subvencions següents: 

 
Entitat Subvenció RC Partida 
Falla Avinguda Francesc Ciscar - Plaça L’Església 1.000,00 € 22016/1070 33800 48000 
Falla Jaume I 1.000,00 € 22016/1071 33800 48000 
Falla Mestre Serrano - Sant Francesc 1.000,00 € 22016/1072 33800 48000 
Falla Plaça Cervantes 1.000,00 € 22016/1073 33800 48000 
Falla Sant Antoni 1.000,00 € 22016/1074 33800 48000 
Falla Verge dels Desemparats Dr. Fleming 1.000,00 € 22016/1078 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. 
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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. 
 
 
14é.- PERSONAL.- CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE FITXATGE MHP PER 6 MESOS. 
 
Es dóna compte de l'expedient de contractació menor del servei de fitxatge per al control del 
compliment de la jornada de treball i horari del personal al servei de l'Ajuntament, així com 
de quants antecedents, informes i documents consten en el mateix. 
 
Sent necessari comptar amb aquest servei, per a l'execució del qual, la Corporació municipal 
manca dels suficients mitjans propis, i existint consignació pressupostària adequada i 
suficient. 
 
S'adjunta pressupost de l'empresa MHP Serveis de Control per import de 6.521,88€ (sis mil 
cinc-cents vint-i-un euros amb vuitanta-vuit cèntims d'euros), IVA inclòs, que al seu torn es 
desglossen en els conceptes següents: 
 
Vist el que es disposa en els articles 10, 23.3,111 i 138, 3 i 4 del RDL 3/2011 de 14 de 
novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i donades 
les característiques i quantia del contracte, sembla que el procediment més adequat és el del 
contracte menor que es defineix exclusivament per la seua quantia, que en el cas dels 
contractes de serveis, no podran excedir els 18.000 euros, sense que la seua durada puga ser 
superior a 1 any ni ser objecte de pròrrogues i finalment, la disposició addicional segona del 
citat text legal i el Decret nº de delegació de competències en la Junta de Govern Local, 
quant a la competència de l'òrgan de contractació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació menor del servei de fitxatge per al control del 
compliment de la jornada de treball i l’horari del personal al servei de l'Ajuntament i la 
despesa del mateix amb càrrec a la partida 92000 22799 del pressupost general vigent. 
 
SEGON.- Adjudicar aquest contracte menor de serveis a l'empresa MHP Servei Integral de 
Control de Presència per un import de 6.521,88€ IVA inclòs, amb un termini de durada de sis 
mesos. 
 
TERCER.- Notificar l’acord present a la persona l'interessada i als departaments d'Intervenció i 
Contractació, i seguir en l'expedient el procediment establit per la normativa vigent. 
 
 
15é.- BENESTAR SOCIAL.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS. 
 

FONAMENTACIÓ I MARC JURÍDIC 
 
La igualtat entre dones i homes és un principi universal reconegut i acceptat formalment en 
la societat, encara que la realitat posa en evidència la desigual posició de poder entre dones 
homes. 
 
Són molts els referents legals que estableixen el marc jurídic que fonamenta la necessitat que 
les administracions públiques impulsen accions i estratègies dirigides a aconseguir la igualtat 
efectiva entre dones i homes. 
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La Llei 9/2003 de la Generalitat Valenciana per a la Igualtat entre dones i homes que té per 
objecte regular i fer efectiu el principi d'igualtat i la Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat 
efectiva entre dones i homes, estableixen aqueix marc jurídic que fonamenten la necessitat 
de desenvolupar estratègies municipals encaminades a l'eliminació de la discriminació de les 
dones, en qualsevol dels àmbits de la societat. 
 
En l'àmbit municipal la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en el seu 
article 33.k), estableix la promoció de polítiques que permeten avançar en la igualtat 
efectiva entre dones i homes. Per la seua banda, la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic, en la seua disposició addicional vuitena, estableix que les administracions públiques 
estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i adoptar 
mesures que eviten la discriminació laboral entre dones i homes, havent d'elaborar i aplicar 
un Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes. 
 
Així doncs, vista la necessitat per part d'aquest Ajuntament de fer efectiu el principi 
d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i sent múltiples els referents legals que ho 
fonamenten, es considera prioritari comptar amb un servei d'assistència tècnica per al 
desenvolupament d'un Pla d'Igualtat d'Oportunitats, tant del propi Ajuntament (intern) com 
un Pla d'Igualtat Municipal (extern). 
 
Atès que la Corporació municipal manca dels suficients mitjans propis, tant personals com a 
materials, es considera convenient efectuar la contractació d'aquest servei, sol�licitant per a 
açò pressupostos a cinc empreses que a continuació s'analitzen. 
 
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES - PRESSUPOSTS 
 

1. EQUALITY MOMENTUM. Auditoria, Consultoria i Planificació. 
S’adjunta pressupost per import de: 

• Pla d’Igualtat (intern): 5.000'- euros 
• Pla d’Igualtat Municipal: 5.200'- euros 

TOTAL: 10.200’- euros + 21% IVA = 12.342’- euros 
 

2. EIXAM. Estudis sociològics. 
S’adjunta pressupost per import de: 

• Pla d’Igualtat (intern): 3.000'- euros 
• Pla d’Igualtat Municipal: 5.000'- euros 

TOTAL: 8.000’- euros + 21% IVA = 9.680’- euros 
 

3. FLORIDA Fundació. 
S’adjunta pressupost per import de: 

• Pla d’Igualtat (intern): 6.055'- euros 
• Pla d’Igualtat Municipal: 8.970'- euros 

TOTAL: 15.025’- euros + 21% IVA = 18.180’25 euros 
 

4. ALINEADOS Formació. 
S’adjunta pressupost per import de: 

• Pla d’Igualtat (intern): 8.150'- euros 
• Pla d’Igualtat Municipal: 17.950'- euros 

TOTAL: 26.100’- euros + 21% IVA = 31.581’- euros 
 

5. La DULA. Eines participatives. 
S’adjunta pressupost per import de: 

• Pla d’Igualtat (intern): 8.000'- euros 
• Pla d’Igualtat Municipal: 15.000'- euros 
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TOTAL: 23.000’- euros + 21% IVA = 27.830’- euros 

 
Totes les empreses, a més del pressupost econòmic, han presentat una proposta 
desenvolupada dels serveis que prestarien per a la realització de tots dos Plans d'Igualtat (el 
del propi Ajuntament i el local) i que bàsicament es resumeixen en el següent: 
 

• Constituir una Comissió d'Igualtat integrada per personal de l'Ajuntament. En aquest 
punt les empreses EQUALITY MOMENTUM i FLORIDA especifiquen en la seua proposta 
formació en matèria d'igualtat. EQUALITY ofereix 10 hores, distribuïdes en dues 
sessions, i enuncia els continguts a tractar. Per la seua banda, FLORIDA ofereix 5 
hores.  

 
• Realitzar un diagnòstic de situació en cadascun dels Plans d'Igualtat, l'intern i l'extern. 

L'empresa EQUALITY MOMENTUM fa un detall detallat dels diferents aspectes a 
avaluar. 

 
• Disseny i redacció del Pla d'Igualtat d'Oportunitats (intern i extern). L'empresa 

EQUALITY MOMENTUM i ALINEADOS indiquen en la seua proposta les àrees mínimes 
que contemplaria el Pla.  

 
• Cronograma:  

 
o EQUALITY MOMENTUM: 20 setmanes per a la realització del Pla intern i 26 

setmanes per a l’extern. 
 

o EIXAM: 2 anys (el primer any per a les fases de presentació i diagnòstic i el 
segon any per a les fases de disseny i redacció). 

 
o FLORIDA: 86 hores per a la realització del Pla intern i 129 hores per a 

l’extern. 
 

o ALINEADOS (no inclou cronograma). 
 

o LA DULA (no inclou cronograma). 
 
I a la vista de l'exposat, es conclou que la proposta que realitza l'empresa EQUALITY 
MOMENTUM és la que detalla de forma més clara i precisa els serveis que ofereix. La seua 
oferta, a més, és econòmicament de les més ajustades i resulta, malgrat no ser la més 
econòmica, la que la relació qualitat-preu és la més adequada. 
 
La Junta de Govern local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.-Aprovar l'expedient de contractació menor de servei per a la realització del “Pla 
d'Igualtat de la Corporació Municipal de Paiporta (RRHH)”i la despesa corresponent amb 
càrrec a la partida 23130 22699 del pressupost general vigent. 
 
SEGON.- Adjudicar aquest contracte menor del servei per a la realització del “Pla d'Igualtat 
de la Corporació Municipal de Paiporta (RRHH)” a l'empresa EQUALITY MOMENTUM, CIF 
I12923066, per un import total de 12.342 euros (IVA INCLÒS), que es realitzarà en l'exercici 
2016. 
 
 
16é.- BENESTAR SOCIAL.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE 2015 DE 
CREU ROJA ESPANYOLA. 
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ANTECEDENTS 

 
Per acord del Ple de la Corporació de data 26 de novembre de 2015, es va aprovar el conveni 
de col�laboració amb Creu Roja Espanyola, així com la disposició de la despesa de 4.000 € de 
subvenció regulat en el mateix. 
 
La base IV del referit conveni estableix, d'acord a l'art.72 del RD 887/2006, la documentació a 
presentar per a la confecció del compte justificatiu de l'esmentada subvenció. Així mateix 
estableix el termini de tres mesos, des de la finalització de l'activitat, per a la seua 
presentació. 
 
Amb registre d'entrada nº 2016004612, de data 24 de febrer de l'actual, la Sra. Mª Cruz 
González Moreno, secretària provincial de Creu Roja Espanyola a València, va presentar la 
documentació corresponent al compte justificatiu. 
 
Informe tècnic i de fiscalització donant conformitat a la documentació presentada per al 
compte justificatiu. 
 
A aquest expedients li són aplicable els següents, 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
Disposició Addicional 5ª de les bases d'execució del pressupost, en la qual s'arreplega la 
previsió de la subvenció. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
És per l'exposat que, el tècnic que subscriu, atenent als antecedents i fonaments jurídics 
exposats, i d'acord al que estableix el ROF en els seus articles 172 i 175. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat per Creu Roja Espanyola, corresponent a la 
subvenció atorgada en el marc del conveni de col�laboració de l'exercici 2015. 
 
SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits. 
 
 
17é.- BENESTAR SOCIAL.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE 2015 DE 
CÀRITAS SANT JORDI. 
 

ANTECEDENTS 
 
Per acord del Ple de la Corporació de data 26 de novembre de 2015, es va aprovar el conveni 
de col�laboració amb Càritas Sant Jordi, així com la disposició de la despesa de 4.000 € de 
subvenció regulat en el mateix. 
 
La base IV del referit conveni estableix, d'acord a l'art.72 del RD 887/2006, la documentació a 
presentar per a la confecció del compte justificatiu de l'esmentada subvenció. Així mateix 
estableix el termini de tres mesos, des de la finalització de l'activitat, per a la seua 
presentació. 
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Amb registre d'entrada nº 2016001933, de data 9 de febrer de l'actual, el Sr. Wenceslao 
Gimeno Micó, rector de la localitat, en nom de Càritas Sant Jordi, va presentar la 
documentació corresponent al compte justificatiu. 
 
Informe tècnic i de fiscalització donant conformitat a la documentació presentada per al 
compte justificatiu. 
 
A aquest expedients li són aplicable els següents, 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
Disposició Addicional 5ª de les bases d'execució del pressupost, en la qual s'arreplega la 
previsió de la subvenció. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
És per l'exposat que, el tècnic que subscriu, atenent als antecedents i fonaments jurídics 
exposats, i d'acord al que estableix el ROF en els seus articles 172 i 175. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat per Càritas Sant Jordi, corresponent a la 
subvenció atorgada en el marc del conveni de col�laboració de l'exercici 2015. 
 
SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits. 
 
 
18é.- BENESTAR SOCIAL.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE 2015 DE 
CÀRITAS LA INMACULADA. 
 
 

ANTECEDENTS 
 
Per acord del Ple de la Corporació de data 26 de novembre de 2015, es va aprovar el conveni 
de col�laboració amb Càritas La Inmaculada, així com la disposició de la despesa de 4.000 € 
de subvenció regulat en el mateix. 
 
La base IV del referit conveni estableix, d'acord a l'art.72 del RD 887/2006, la documentació a 
presentar per a la confecció del compte justificatiu de l'esmentada subvenció. Així mateix 
estableix el termini de tres mesos, des de la finalització de l'activitat, per a la seua 
presentació. 
 
 
Amb registre d'entrada nº 2016001932, de data 9 de febrer de l'actual, el Sr. Wenceslao 
Gimeno Micó, rector de la localitat, en nom de Càritas La Inmaculada, va presentar la 
documentació corresponent al compte justificatiu. 
 
Informe tècnic i de fiscalització donant conformitat a la documentació presentada per al 
compte justificatiu. 
 
A aquest expedient li són aplicables els següents, 
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FONAMENTS JURÍDICS 

 
Disposició Addicional 5ª de les bases d'execució del pressupost, en la qual s'arreplega la 
previsió de la subvenció. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
És per l'exposat que, el tècnic que subscriu, atenent als antecedents i els fonaments jurídics 
exposats, i d'acord al que estableix el ROF en els seus articles 172 i 175. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat per Càritas La Inmaculada, corresponent a 
la subvenció atorgada en el marc del conveni de col�laboració de l'exercici 2015. 
 
SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits. 
 
 
19é.- BENESTAR SOCIAL.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE 2015 DE 
CÀRITAS SANT RAMON. 
 

ANTECEDENTS 
 
Per acord del Ple de la Corporació de data 26 de novembre de 2015, es va aprovar el conveni 
de col�laboració amb Càritas Sant Ramon, així com la disposició de la despesa de 4.000 € de 
subvenció regulat en el mateix. 
 
La base IV del referit conveni estableix, d'acord a l'art.72 del RD 887/2006, la documentació a 
presentar per a la confecció del compte justificatiu de l'esmentada subvenció. Així mateix 
estableix el termini de tres mesos, des de la finalització de l'activitat, per a la seua 
presentació. 
 
Amb registre d'entrada nº 2016001934, de data 9 de febrer de l'actual, el Sr. Wenceslao 
Gimeno Micó, rector de la localitat, en nom de Càritas Sant Ramon, va presentar la 
documentació corresponent al compte justificatiu. 
 
Informe tècnic i de fiscalització donant conformitat a la documentació presentada per al 
compte justificatiu. 
 
A aquest expedient li són aplicables els següents, 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
Disposició Addicional 5ª de les bases d'execució del pressupost, en la qual s'arreplega la 
previsió de la subvenció. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
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És per l'exposat que, el tècnic que subscriu, atenent als antecedents i fonaments jurídics 
exposats, i d'acord al que estableix el ROF en els seus articles 172 i 175. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat per Càritas Sant Ramon, corresponent a la 
subvenció atorgada en el marc del conveni de col�laboració de l'exercici 2015. 
 
SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits. 
 
 
20é.- BENESTAR SOCIAL.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE 2015 DE 
L’ASSOCIACIÓ LOCAL DE DISCAPACITATS (ALDIS). 
 

ANTECEDENTS 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2015, es va aprovar el conveni 
de col�laboració amb l'Associació Local de Discapacitats de Paiporta, així com la disposició de 
la despesa de 7.000 € de subvenció regulat en el mateix. 
 
La base IV del referit conveni estableix, d'acord a l'art.72 del RD 887/2006, la documentació a 
presentar per a la confecció del compte justificatiu de l'esmentada subvenció. Així mateix 
estableix el termini de tres mesos, des de la finalització de l'activitat, per a la seua 
presentació. 
 
Amb registre d'entrada nº 2016003482, de data 9 de febrer de l'actual, el Sr. Gerardo Ortiz 
Cabanillas, president d’ALDIS, va presentar la documentació corresponent al compte 
justificatiu. 
 
Informe tècnic i de fiscalització donant conformitat a la documentació presentada per al 
compte justificatiu. 
 
A aquest expedient li són aplicables els següents, 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
Disposició Addicional 5ª de les bases d'execució del pressupost, en la qual s'arreplega la 
previsió de la subvenció. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
És per l'exposat que, subscriu el tècnic que, atenent als antecedents i fonaments jurídics 
exposats, i d'acord al que estableix el ROF en els seus articles 172 i 175. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat per ALDIS, corresponent a la subvenció 
atorgada en el marc del conveni de col�laboració de l'exercici 2015. 
 
SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits. 
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21é.- BENESTAR SOCIAL.- APROVACIÓ CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE LA SECRETÀRIA 
GENERAL D’INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES I L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA, PER AL 
COMPLIMENT DE PENES DE TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT. 
 

ANTECEDENTS 
 
Informe de la treballadora social assenyalant que des del Servei de Gestió de Penes i Mesures 
Alternatives de València, se'ns indica que segons els informa la DireccióGgeneral d'Institucions 
Penitenciàries, no existeix Conveni de col�laboració subscrit amb l'Ajuntament de Paiporta. 
 
Informe de la treballadora social que arreplega la situació actual del programa que es realitza 
en el municipi, i de les incidències que es vénen detectant. 
 
Fitxa sobre annex de places confeccionada en coordinació amb la gerència de l'Empresa de 
Serveis de Paiporta (Espai), en la qual s'estableixen 5 places per a l'execució de Treballs en 
Benefici de la Comunitat en el nostre municipi. 
 
A aquest expedient li són aplicables els següents, 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
Reial Decret 840/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen les circumstàncies d'execució de 
les penes de treball en benefici de la comunitat i de localització permanent en centre 
penitenciari, de determinades mesures de seguretat, així com de la suspensió de l'execució 
de les penes privatives de llibertat i substitució de penes. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la redacció i la signatura del conveni de col�laboració entre l'Ajuntament de 
Paiporta i la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, d'acord al text que figura en 
l'expedient, per a regular cinc places per a l'execució de Treballs en Benefici de la Comunitat 
en el nostre municipi. 
 
SEGON.- Autoritzar a la senyora alcaldessa a signar el citat conveni en nom de l'Ajuntament. 
 
 
22é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L'ALCALDIA I DELS REGIDORS/ES DELEGATS. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA I  
L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA PER A L'ASSESSORAMENT I L’ELABORACIÓ DE PROJECTES I 
MATERIALS DE PROMOCIÓ I ÚS SOCIAL SOCIAL DEL VALENCIÀ. 
 

FETS 
 
Examinat l'expedient referent al conveni de col�laboració amb la Fundació Escola Valenciana. 
 
Sent que la Fundació Escola Valenciana és una entitat que té com a principals objectius 
promocionar i coordinar l'ensenyament, progressista i en valencià en tots els nivells; defensar, 
promoure i escampar el camp d'acció dels centres que imparteixen l'ensenyament en valencià 
i facilitar la iniciativa de noves experiències en aquest camp; promoure activitats culturals i 
lúdiques relacionades amb l'ensenyament i altres àmbits d'ús  de la llengua; potenciar la 
coordinació del professorat; treballar per la normalització plena del valencià en els estaments 
privats i oficials, i als mitjans de comunicació, etc. 
 



 

Junta de Govern Local 7.03.2016 30/33 
 

Tenint en compte que l'entitat Fundació Escola Valenciana desenvolupa, en el seu àmbit de 
l’ensenyament, activitats que han tingut i tenen un gran ressò i reconeixement social i una 
acreditada absència de conflictivitat en les seus accions en defensa de la promoció del 
valencià 
 
D'altra banda, l'Ajuntament de Paiporta, atès que és un municipi sensibilitzat i compromès 
amb els projectes i activitats relacionades amb la promoció i l’ús del valencià en els àmbits 
educatius i de prestigi social.  
 
Per tant, es considera d'interès general per al municipi de Paiporta promoure totes les accions 
possibles en els àmbits indicats mitjançant la col�laboració amb una entitat com és Escola 
Valenciana. 
 
Vist que l'esborrany del conveni ha sigut revisat i aprovat pel secretari de la Corporació i a la 
vista de tot l’anterior es formula la següent  
 
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 “Conveni de col�laboració entre la Fundació d’Escola Valenciana i 
l'Ajuntament de Paiporta per a l'establiment de línies de treball conjuntes per a 
l’assessorament i l’elaboració de projectes i materials de promoció i ús social del valencià, el 
qual es transcriu íntegrament, a continuació:  
 
“CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA I LA FUNDACIÓ 
ESCOLA VALENCIANA PER A L'ASSESSORAMENT I L'ELABORACIÓ DE PROJECTES I 
MATERIALS DE PROMOCIÓ I ÚS SOCIAL DEL VALENCIÀ 
 
 Paiporta, 22 de març de 2016 
 
REUNITS 
 
D'una banda, l'alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta, Sra. Isabel Martín Gómez, assistida pel 
secretari general de l'Ajuntament, Sr. Francisco Javier LLobell Tusset, que dóna fe de l'acte. 
 
I d'una altra, el Sr. Vicent Moreno i Baixauli, president de la Fundació Escola Valenciana, amb 
NIF número G98108442, en representació d'aquesta institució. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i  
 
EXPOSEN: 
 
a) Que des de l'any 1986 diverses associacions de pares, mares i mestres començaren a 
treballar per promocionar l'ensenyament en valencià, i que aquestes associacions el 17 de 
juny de 1990 es constitueixen en Escola Valenciana, com una federació d'associacions 
vinculades a l'àmbit de l'ensenyament en el territori del País Valencià. 
 
b) Que la Fundació Escola Valenciana té com a principals objectius promocionar i coordinar 
l'ensenyament, progressista i en valencià en tots els nivells; defensar, promoure i escampar  
el camp d'acció dels centres que imparteixen l'ensenyament en valencià i facilitar la 
iniciativa de noves experiències en aquest camp; promoure activitats culturals i lúdiques 
relacionades amb l'ensenyament i altres àmbits d'ús  de la llengua; potenciar la coordinació 
del professorat; treballar per la normalització plena del valencià en els estaments privats i 
oficials, i als mitjans de comunicació, etc. 
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c) Que les activitats organitzades per la Fundació Escola Valenciana han tingut i tenen un 
gran ressò i reconeixement social i una acreditada absència de conflictivitat en les seus 
accions en defensa de promoció del valencià. 
 
d) Que des de l'any 1989, la Fundació Escola Valenciana ha treballat amb els esmentats 
objectius a la comarca de  l’Horta Sud  i específicament l’any 2.005  va realitzar la Trobada 
d'escoles d'ensenyament en valencià al municipi de Paiporta.                  
 
e) Que és intenció de l'Ajuntament de Paiporta col�laborar amb les activitats de la Fundació 
Escola Valenciana. 
 
En atenció a les consideracions precedents, les dues parts ACORDEN subscriure el conveni 
present, d'acord amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni 
 
L'objecte del conveni present és determinar el marc en el qual la Fundació Escola Valenciana 
desenvoluparà els projectes i activitats relacionades amb la promoció i l’ús del valencià en 
els àmbits educatius i de prestigi social, com també establir la contribució econòmica de 
l'Ajuntament de Paiporta en el finançament total o parcial de la producció i promoció de les 
activitats esmentades i materials relacionats amb la promoció del valencià en els àmbits 
educatius i de prestigi social  organitzades per la Fundació Escola Valenciana. 
 
Segona. Objectius de la Fundació Escola Valenciana i línies d'actuació 
 
En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Paiporta  i la Fundació Escola Valenciana pacten 
els objectius i línies d'actuació següents: 
 

1. Fundació Escola Valenciana promourà un increment en les matriculacions dels 
programes plurilingües d'ensenyament del valencià, mitjançant campanyes i 
activitats de promoció i prestigi de la llengua. 
 

2. Fundació Escola Valenciana ampliarà la seua oferta de creació de material docent 
(Àlbum, Tallers de Cultura Popular, Devedeteca, etc.). La finalitat d'aquesta 
col�laboració serà la difusió del debat acadèmic i cultural produït en les seues 
activitats envers l’alumnat i especialistes d'altres àmbits educatius que no hagen 
pogut assistir als congressos d'Escola Valenciana. 
 

3. Fundació Escola Valenciana treballarà de manera prioritària amb els sectors socials 
on el valencià s'hi veu menys afavorit (atenent amb especial atenció les persones 
nouvingudes dins l'àmbit escolar) i en els territoris on la presència del valencià és 
més reduïda. 
 

4. Fundació Escola Valenciana organitzarà tot un seguit d'activitats d'oci i temps lliure 
(Cinema a l'Escola, la Gira, la Nit d'Escola Valenciana, etc.) per tal de donar 
continuïtat als objectius de l'entitat, en els àmbits culturals i pedagògics que es 
creguen necessaris. 
 

5. Fundació Escola Valenciana vetllarà perquè en les seus activitats i seminaris hi haja 
un increment de la presència del valencià en les noves tecnologies i xarxes socials. 
 

6. Fundació Escola Valenciana inclourà el logotip de l'AJUNTAMENT DE PAIPORTA en el 
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web www.escolavalenciana.org/ajuntaments en la secció Ajuntaments pel valencià . 
 
Tercera. Finançament 
 
L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA contribuirà al finançament de les activitats de la Fundació 
Escola Valenciana, objecte d'aquest conveni amb una subvenció de 2.000 euros amb càrrec a 
la partida pressupostària  33430-48000, el pagament de la qual es realitzarà el 50% de la 
subvenció a la signatura del conveni l’altre 50%, a la justificació del conveni, de cada any. 
 
La concessió de la subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions 
públiques, sempre que l'import total de les subvencions percebudes no excedisca del cost de 
l'activitat que es realitzarà. 
 
Quarta. Justificació de la subvenció 
La justificació de la subvenció constitueix una obligació de la Fundació Escola Valenciana i 
s'ajusta a les normes següents. 
 

a) La presentació de la justificació es realitzarà com a màxim el 30 de  desembre de 
cada any   a l'adreça:  Ajuntament de Paiporta.          
Carrer Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n       Codi Postal 46200  
Comarca de L’Horta Sud  Municipi Paiporta     

 
b) La justificació tindrà la forma de compte justificatiu, el qual contindrà com a 
mínim la justificació   següent: 

   
b1) Relació classificada de les despeses de l'activitat amb la indicació del creditor 
i del document de l'import, la data d'emissió i, si és el cas, la data de pagament. 
 
b2) Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia, incorporats a la 
relació de despeses citada en l'apartat anterior i la documentació acreditativa 
del pagament. Tots els documents acreditatius de la despesa de l'activitat 
subvencionada han de ser de l'any corresponent i han d’haver sigut expedits a 
nom de la Fundació Escola Valenciana. 
 
b3) Les factures originals es tornaran a les persones interessades en el moment 
de presentar-hi la justificació, marcades amb un segell, tot indicant-hi la 
subvenció per a la justificació de la qual s'han presentat. 
 
b4) Declaració signada pel beneficiari d'altres ingressos o subvencions que hagen 
finançat la despesa subvencionada amb indicació de l'import i la seua 
procedència. 

 
c) L'import de la despesa justificada ascendirà com a mínim, a l'import de la 
subvenció concedida. Procedirà el reintegrament total o proporcional i l'exigència 
d'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en 
què es dicte la resolució del reintegrament, si el cost efectiu final, justificat com 
cal, resulta inferior a l'import citat. 

 
d) L'import de la subvenció concedida en cap cas podrà superar -de forma aïllada o en 
concurrència amb altres subvencions, ajudes o altres ingressos- el cost de l'activitat 
subvencionada. 
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e) En tot allò no previst en apartats anteriors s'aplicaran els preceptes de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, i del Reial Decret 887/2006 de 
21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de al Llei General de Subvencions. 

 
Cinquena. Comissió de seguiment 
Cal crear una comissió de seguiment composta per dos membres de l'AJUNTAMENT DE 
PAIPORTA i dos membres de la Fundació Escola Valenciana, amb la missió de vetllar per la 
correcta realització del present conveni. 
 
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran: 

• Fer el seguiment econòmic de l'aportació de l'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.     
• Analitzar el grau d'acompliment dels objectius exposats en la clàusula segona. 
• Resoldre els dubtes que es produïsquen en el desenvolupament del present 

conveni i proposar, si escau, les modificacions oportunes. 
• Realitzar la valoració conjunta final de les actuacions realitzades. 
• Sol�licitar la informació que considere necessària per al correcte seguiment del 

conveni. 
 
Sisena. Vigència del conveni 
Aquest conveni afecta les activitats realitzades a partir de l'any 2.016 i es prorrogarà 
anualment previ acord expressat per l’ajuntament. 
 
Setena. Interpretació i resolució de conflictes 
Les controvèrsies que puguen sorgir en l'aplicació i interpretació del conveni es resoldran per 
acord de les parts en el marc de la Comissió de Seguiment. 
Per a les qüestions litigioses que puguen sorgir en l'aplicació d'aquest conveni ambdues parts 
es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrava. 
 
I com a prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per triplicat i a un 
sol efecte , en la data i el lloc de l'encapçalament”. 
 
SEGON.- Facultar a la Sra. Alcaldessa de Paiporta per a la signatura del citat conveni de 
col�laboració. 
 
TERCER.- Seguir el procediment i els tràmits establits segons la normativa vigent. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió, alçant-se la mateixa a les dotze hores i cincuanta minuts del 7 de març de 2016. 
 
 
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que, conforme al que disposa l'article 91 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’acta present ha sigut 
aprovada, en els termes que figuren en l'acord d'aprovació, en la sessió celebrada el dia 21 de 
març de 2016. 
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI 
  
 
 
 

 
 
 

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


