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Acta nº 12 
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 20 de juny de 2016. 
 
A Paiporta, sent les dotze hores del dia 20 de juny de 2016, prèvia la corresponent 
convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa, Sra. Isabel Martín Gómez, assistida del 
secretari de la Corporació, Sr. Francisco Javier Llobell Tuset, es reuneixen a fi de celebrar sessió 
ordinària, en primera convocatòria, els membres de la Junta de Govern Local que a continuació 
s’expressen: 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez 
 
REGIDORS/ES TITULARS: 
 

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

 
ASSISTEIXEN: 
 

 
María Teresa Verdú Cantó 

 
 

SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset 
 
No assisteixen i excusen la seua no-assistència els regidors i les regidores, 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.- Aprovar l’acta anterior de Junta de Govern Local núm. 11 de 6 de juny de 2016. 
 
2n.- Secretaria General.- Donar compte dels decrets dictats des de l’última sessió de Junta de 
Govern Local. 
 
3r.- Secretaria General.- Adjudicació del contracte del servei de manteniment, formació i 
suport tècnic de la plataforma telemàtica (portal d'ocupació i programari de gestió) de 
l'agència de col·locació municipal de Paiporta. 
  



Junta de Govern Local 20.06.2016 2/37 

 

4t.- Secretaria General.- Correcció d'error material en la transcripció de l'acord de la Junta de 
Govern Local de 16 de maig de 2016 relatiu a la contractació del subministrament de carburant 
de l'Ajuntament de Paiporta, dins de l'acord marc de la Diputació de València. 
  
5é.- Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat.- Llicència ambiental i d’edificació a INDUTEC 
MECANITZAT S.L., ara INDUTEC SOLID S.L., per a activitat dedicada al mecanitzat del control 
numèric de superfícies sólides en la nau situada en el carrer Séquia de Rascanya núm 2. 
  
6é.- Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat.- Acceptació declaració responsable efectuada 
pel Sr. Jorge Fauri Palau, en nom i representació de la mercantil INDUSTRIALES VALENCIA SL, 
per a l’activitat de magatzem, venda i subministrament a l’engròs de recanvis de vehicles, en 
nau situada en c/ Dels Xofers, núm. 12. 
  
7é.- Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat.- Llicència ambiental activitat servei ràpid de 
reparació i manteniment de vehicles en la Carretera de València núm 38, al Sr. Miguel Ángel 
Zamora Martínez. 
  
8é.- Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat.- Llicència ambiental i edificació JONHTEK S.L., 
per a adequar la nau existent situada en l’Avinguda de la Pasqualeta núm. 23 i llicència 
ambiental per a activitat de fabricació de motors elèctrics i bombes submergides. 

 
 

Iniciat l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia es varen adoptar els acords següents: 
  
  
1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR Nº 11/2016 DE 6 DE JUNY DE 
2016. 
  
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació 
a l'acta nº 11/2016, de 6 de juny 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 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 

465/2016 30/05/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

SOBRE PRÒRROGA TERMINI EXECUCIÓ DE LES OBRES 
REHABILITACIÓ DE L'IMMOBLE VIL·LA AMPARO
INCLOSES EN EL PPOS 2014-2015 I EN EL CONVENI 
SINGULAR DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT 
DE PAIPORTA 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

466/2016 30/05/2016 ESPAI 
RECONEIXEMENT DE DESPESA PER NÒMINA DE LA SRA. 
AMPARO REYES SANTAMARIA 

467/2016 30/05/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DELEGACIÓ COMPETÈNCIA A LA MANCOMUNITAT DE 
L’HORTA SUD 

468/2016 30/05/2016 CONTRACTACIÓ 
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ PER 
L’OBERTURA DE PLIQUES DEL SERVEI D’ESTIU ESPORTIU 
2016-2017. 

469/2016 30/05/2016 CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ INDIRECTA 
MITJANÇANT CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA 
PISCINA D'ESTIU SITUADA EN EL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL DE PAIPORTA 

470/2016 30/05/2016 SECRETARIA 

RECTIFICACIÓ DECRET 449/2016, DE 26 DE MAIG, DE 
NOMENAMENT DE LA JUNTA DE DIRECCIÓ DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
PROMOCIÓ DEL FUTBOL BASE EN EL CAMP DE FUTBOL EL 
TERRER DE PAIPORTA. 

471/2016 31/05/2016 INTERVENCIÓ GENERAL APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS,F/2016/12 

472/2016 31/05/2016 GUALS 
CONCESSIÓ GUAL LABORAL EN C/ BONREPÓS I 
MIRAMBELL, A BELS ENQUADERNACIÓ I DISSENYS, SL 
(EXPT 10/16). 

473/2016 31/05/2016 GUALS 
CONCESSIÓ GUAL LABORAL EN C/ ARTS GRÀFIQUES, Nº 
13, AL SR. MANUEL GARCÍA ESTEVE (EXP. 09/16). 

474/2016 31/05/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DESISTIMENT SOL·LICITUDS LLICÈNCIES D’ACTIVITAT EN 
DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 

475/2016 31/05/2016 TRESORERIA 
VARIACIONS EN PADRONS DE TAXES MUNICIPALS MES 
DE MAIG 2016 

476/2016 31/05/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.52/16 

477/2016 31/05/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ REPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.51/16 

478/2016 31/05/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.46/16 

479/2016 31/05/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
SOL.LICITUD INCLUSIÓ OBRES EN EL PLA PROVINCIAL 
D’OBRES I SERVEIS DE 2016 

480/2016 31/05/2016 PERSONAL 
APROVACIÓ BASES REGULADORES PROGRAMA 
FORMATIU DIPU ET BECA 2016 

481/2016 31/05/2016 INTERVENCIÓ GENERAL 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIA. MOD 
2016/15 

482/2016 01/06/2016 INTERIOR 
CONCESSIÓ BAIXA TERRASSA BAR "LA TASQUITA" SITUAT 
AL CARRER ALBAL 2 I 4 

483/2016 01/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
SOL·LICITUD INCLUSIÓ OBRES EN EL PLA PROVINCIAL 
D'OBRES I SERVEIS DE 2016 

484/2016 01/06/2016 CONTRACTACIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRORS MATERIALS EN EL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE JUNTAMENT AMB EL 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMENT OBERT TRAMITAT PER A ADJUDICAR EL 
CONTRACTE D'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE 
COMPRA D'11 EQUIPS MULTIFUNCIÓ PER A LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

485/2016 01/06/2016 CONTRACTACIÓ 

CONVOCATÒRIA DE MESA DE CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE L’APLICACIÓ 
INFORMÀTICA "EUROCOP" QUE UTILITZA LA POLICIA 
LOCAL DE PAIPORTA. 

486/2016 01/06/2016 CONTRACTACIÓ 

CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
SUPORT, (SUPORT ALS USUARIS EN L’EXPLOTACIÓ DE LA 
SOLUCIÓ) I MANTENIMENT DEL PROGRAMA EN LA 
SOLUCIÓ DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS GINPIX 7. 

487/2016 02/06/2016 PERSONAL 
NOMENAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEI D’AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL 

488/2016 02/06/2016 PERSONAL APROVACIÓ DESPESA NÒMINA DEL MES DE MAIG 2016 

489/2016 02/06/2016 ESPAI 

DECRET ESPAI CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 
"EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA", DIA 9 DE JUNY DE 
2016 

490/2016 02/06/2016 ADMINISTRACIÓ GENERAL 
RESOLUCIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS PER 
INFRACCIONS DE TRÀNSIT, RELACIÓ 01/2016 

491/2016 03/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
ORDRE EXECUCIÓ TANCAMENT, DESBROSSE I NETEJA DE 
SOLARS 

492/2016 03/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.56/16 

493/2016 03/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.55/16 

494/2016 03/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I POSTERIORS 
OCUPACIONS NÚM.53/16 

495/2016 03/06/2016 SECRETARIA 
CONVOCATÒRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 6 DE 
JUNY DE 2016. 

496/2016 03/06/2016 PERSONAL 
ADSCRIPCIÓ TEMPORAL DE LA FUNCIONÀRIA INTERINA, 
SRA. MARIA JOSÉ MAESTRO FRIAS AL LLOC DE TREBALL 
DE SECRETÀRIA D’ALCALDIA 

497/2016 03/06/2016 PERSONAL 
ADSCRIPCIÓ TEMPORAL DE PERSONAL DE LA CATEGORIA 
O ESCALA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU 

498/2016 03/06/2016 CONTRACTACIÓ 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER 
A CONTRACTAR EL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEPORVISION INSTAL·LADA 
EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL. 

499/2016 06/06/2016 PERSONAL 
ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA DE FUNCIONARI DE CARRERA, 
SR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ 

500/2016 06/06/2016 ESPAI 
CONTRACTE MENOR PODA DE FRUCTIFICACIÓ DE 
PALMÁCEES 

501/2016 06/06/2016 ESPAI 
CONTRACTE MENOR PER AL TRACTAMENT DEL MORRUT 
ROIG 

502/2016 06/06/2016 PERSONAL 
LLISTAT DEFINITIU D’ADMESSOS I DATA PRIMER EXÀMEN 
DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA 
BORSA DE TREBALL SOCIAL 

503/2016 06/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

SOBRE PRÒRROGA TERMINI EXECUCIÓ SUBMINISTRE 
D'EQUIPS DE COMBUSTIÓ DE BIOMASSA EN 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (PEEEC 2014) 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

504/2016 06/06/2016 GUALS 
CONCESSIÓ GUAL PERMANENT EN C/ FLORIDA, 55, Al SR. 
FRANCISCO ROJO TIRADO (EXP. 08/16). 

505/2016 06/06/2016 GESTIÓ TRIBUTARIA 
ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ IMPOST ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES. EXERCICI 2014. TENEDORA DE 
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL 

506/2016 06/06/2016 GESTIÓ TRIBUTARIA 
ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE INCREMENT 
VALOR DELS TERRENYS. LIQ. 34/2015. SR. JOSE ANTONIO 
GIL LEON. 

507/2016 06/06/2016 GESTIÓ TRIBUTARIA 
ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE INCREMENT 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. LIQ 
34/2015. SRA. HERMINIA LEAL GÓMEZ . 

508/2016 06/06/2016 GESTIÓ TRIBUTARIA 
EXEMPCIÓ IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA – SRA. CAROLINA FERNANDA 
CAMACHA FORMANO 

509/2016 06/06/2016 GESTIÓ TRIBUTARIA 
EXEMPCIÓ IIVTNU SRA. MARIA LUDIVINA CUCARELLA I 
SR. ANTONIO TRIGUERO JUAN. 

510/2016 06/06/2016 PERSONAL 
CONCESSIÓ DE BEQUES I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL CONFORME AL PLA D’OCUPACIÓ 
SOCIAL I FORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA 

511/2016 06/06/2016 ESPORTS 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE 
DESCALCIFICACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER ALS 
VESTIDORS I DUTXES DEL CAMP DE FUTBOL EL TERRER 
DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL 

512/2016 06/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

RECURS DE REPOSICIÓ AL DECRET D’ALCALDIA 174/2016, 
DE 7 DE MARÇ DE 2016 PEL QUAL S'ALÇA LA MESURA 
CAUTELAR A LA SEU FESTERA DE LA FALLA SANT ANTONI 
I S'ACCEPTA LA SOL·LICITUD D'AQUESTA COM A SEU 
FESTERA I LA SEUA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE 
AUTONÒMIC 

513/2016 07/06/2016 GESTIÓ TRIBUTARIA 
APROVACIÓ LIQUIDACIONS IIVTNU (PLUSVÀLUA) DE LA 
289 A LA 473 

514/2016 07/06/2016 INTERVENCIÓ GENERAL 
APROVACIÓ OBLIGACIÓ PAGAMENT 3r BIMESTRE 2016 
AL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS DE VALÈNCIA 

515/2016 07/06/2016 BENESTAR SOCIAL 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL D'ÚS D'HABITATGE 
HABITUAL 

516/2016 07/06/2016 BENESTAR SOCIAL AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS BÀSIQUES. 

517/2016 08/06/2016 PERSONAL 
NOMENAMENT COM A FUNCIONÀRIES INTERINES DE LA 
CATEGORIA O ESCALA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU 

518/2016 08/06/2016 PERSONAL 
APROVACIÓ BASES REGULADORES PROCÉS SELECTIU PER 
A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TÈCNIC/A D’IGUALTAT 

519/2016 08/06/2016 ESPAI 
PROPOSTA DE PAGAMENT PER A REPOSICIÓ D'EFECTIU 
EN CAIXA 

520/2016 08/06/2016 INTERVENCIÓ GENERAL 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER TRANSFÈRENCIA. MOD 
2016/16 

521/2016 08/06/2016 ESPAI 
SOL·LICITUD DE BESTRETA A NOM DELS SR. AURELIO 
PADO SÁEZ 

522/2016 08/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

SOBRE RESTAURACIÓ LEGALITAT COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DE L'IMMOBLE SITUAT EN EL CARRER SANT 
RAMON 46-48 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

523/2016 08/06/2016 PERSONAL 

CONFORMITAT SOBRE EL NOMENAMENT EN 
ACUMULACIÓ DE FUNCIONS DEL FUNCIONARI AMB 
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL, SR. JOSE MARIA 
CASTELLANO MONSERRAT 

524/2016 08/06/2016 INTERIOR 

DELEGACIÓ EN LA REGIDORA SRA. BEATRIZ JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ PER A CELEBRAR MATRIMONI CIVIL EL 
DISSABTE 25 DE JUNY A LES 12,30 HORES AL MUSEU DE
LA RAJOLERIA 

525/2016 08/06/2016 INTERVENCIÓ GENERAL APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2016/13 

526/2016 08/06/2016 PERSONAL 
DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ DE DIVERSOS 
MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL 

527/2016 08/06/2016 BENESTAR SOCIAL 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL, PAGAMENTS 
PERIÒDICS. 

528/2016 08/06/2016 OCUPACIÓ 

SOL·LICITUD DE REVOCACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’APROVA LA 
JUSTIFICACIÓ I L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
A L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA CORRESPONENT AL PLA 
D'OCUPACIÓ CONJUNTA DELS AAPP VALENCIANES DE 
L’EXERCICI 2014 

529/2016 08/06/2016 SECRETARIA 

NOMENAMENT DE SECRETÀRIES DELEGADES DE LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'URBANISME, 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT, DEL CONSELL 
SECTORIAL DE L'ARBRAT, DEL CONSELL SECTORIAL DE LA 
DONA I DEL CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ. 

530/2016 08/06/2016 CONTRACTACIÓ 

CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES I REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL CONTRACTE 
DE GESTIÓ DEL SERVEI PUBLIC D’ESTIU ESPORTIU 2016-
2017 

531/2016 08/06/2016 SECRETARIA 
DELEGACIÓ ESPECIAL DE L’ALCALDIA RELATIVA A 
FESTEJOS TAURINS TRADICIONALS (BOUS AL CARRER). 

532/2016 08/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
SOL·LICITUD AJUDA MILLORA ACCESSIBILITAT AL MEDI 
FÍSIC 2016 

533/2016 09/06/2016 INTERIOR 
SOL·LICITUD AMPLIACIÓ TERRASSA C/ SANT RAMON 35 I 
SOL·LICITUD TERRASSA SANT JOAN DE RIBERA 12 

534/2016 09/06/2016 
URBANISME, MEDI 

AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
SOL·LICITUD PROGRAMA HORTS SOCIALS MUNICIPALS 
2016 

535/2016 09/06/2016 PATRIMONI 
ESTIMACIÓ RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA 
PEL SR. MOISÉS CARRETERO DOMÍNGUEZ (EXP. 17/15). 

536/2016 10/06/2016 AUDITORI MUNICIPAL 
CONTRACTACIÓ MENOR DE LA REPRESENTACIÓ DE 
L’ESPECTACLE IMPRO VERSIÓ 2 AL CUB A L’AUDITORI 
MUNICIPAL, EL DIA 11 DE JUNY DE 2016 

537/2016 10/06/2016 INTERIOR 
BAIXA DE LA TERRASSA DE LA CAFETERIA MAIKA, 
SITUADA AL CARRER XIPRE - PL. ITÀLIA, AMB DATA 1 DE 
JUNY DE 2016 

  
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
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3r.- SECRETARIA GENERAL.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT, 
FORMACIÓ I SUPORT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA TELEMÀTICA (PORTAL D'OCUPACIÓ I 
PROGRAMARI DE GESTIÓ) DE L'AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ MUNICIPAL DE PAIPORTA. 
  
Vist l'expedient de contractació del servei de manteniment, formació i suport tècnic de la 
plataforma telemàtica (portal d'ocupació i programari de gestió) de l'agència de col·locació 
municipal, i de quants informes i documents obren en el mateix, sobre la base dels següents: 
  

I. ANTECEDENTS 
  
I.1.- Providència d'Alcaldia, iniciant el referit expedient, de data 23 de desembre de 2015. 
  
I.2.- Acord de la Junta de Govern Local de 21 de març de 2016, aprovant l'expedient de 
contracte de servei de manteniment, formació i suport tècnic de la plataforma telemàtica 
(portal d'ocupació i programari de gestió) de l'Agència de Col·locació Municipal i els plecs de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques del mateix, l'adjudicació del qual es 
realitza mitjançant procediment negociat sense publicitat basat en l’art. 170 d) del TRLCSP i la 
despesa derivada del mateix amb càrrec a la partida 24120 22799 del Pressupost municipal . 
  
I.3.- A aquest procediment negociat sense publicitat, s'ha convidat a l'empresa INVESTIGACION 
Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON S.L (IDI EIKON), per ser l'única habilitada per a realitzar el 
manteniment, en ser propietària i desenvolupadora de l'aplicació informàtica IDS que suporta 
el Portal d'Ocupació de l'Agència de Col·locació municipal 
  
I.4.- Realitzada l'obertura del sobre de documentació administrativa i oferta econòmica, s'ha 
realitzat la negociació corresponent pel tècnic de l'àrea d'Ocupació, en la qual s'han acordat 
diverses millores i un preu d'adjudicació d'11.524,00 IVA inclòs per als quatre anys de durada 
del contracte. De la referida negociació s'ha estès acta que obra en l'expedient. 
  
I.5.- D'acord amb el que es disposa a l'article 151 del TRLCSP, s'ha requerit a l'empresa perquè 
presente justificant d'haver constituït garantia definitiva per import de 2.000,03 €. (5 % del 
preu d'adjudicació IVA exclòs, ja que els certificats d'estar al corrent amb les seues obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social s'havien aportat anteriorment), mitjançant Decret 
d'Alcaldia nº 426 de data 20 de maig de 2016. 
  
En aquest Decret s'ha detectat un error en l'import de la garantia definitiva que no és de 
2.000,03€ (que correspon a l'import de l'IVA) sinó de 476,20 €. 
  
I.6.- La citada empresa ha presentat justificant del dipòsit de la garantia definitiva per l'import 
correcte de 476,20 € en data 31 de maig de 2016. 
  
I.7- Informe de Secretaria amb proposta d'adjudicació de data 2 de juny de 2016. 
  
I.8.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'Interventor municipal en data 6 de juny de 
2016. 
 
 
  



Junta de Govern Local 20.06.2016 8/37 

 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 
  
II.1.-. Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 
1098/2001, en tant no s'opose al que es disposa en el RD 817/09 i el TRLCSP i altra normativa 
d'aplicació en la contractació de les corporacions locals, així com la proposta de la Mesa de 
Contractació. 
  
II.2.-L'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons el qual les 
administracions públiques podran 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, Acorda: 
  
PRIMER.- Corregir l'error material detectat en el Decret d'Alcaldia nº 426 de data 20 de maig 
de 2016, en expressar l'import de la garantia definitiva que no ha de ser de 2.000,03 € sinó de 
476,20 €, que correspon al 5% de l'import d'adjudicació IVA exclòs. 
  
SEGON.- Declarar vàlid l'acte de licitació i adjudicar el contracte del servei de manteniment, 
formació i suport tècnic de la plataforma telemàtica (portal d'ocupació i programari de gestió) 
de l'Agència de Col·locació Municipal, a l'empresa INVESTIGACION I DESENVOLUPAMENT 
INFORMATICO EIKON S.L (IDI EIKON), per import de 9.523,97 € més 2.000,03 € d'IVA, és a dir, 
11.524,00 €, IVA inclòs, d'acord amb la seua oferta i les millores que han sigut objecte de 
negociació, amb una durada de quatre anys, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals. 
  
TERCER.- Disposar la despesa derivada del contracte, amb càrrec a la partida 24120 22799 del 
Pressupost municipal (RC nº 220160000037). 
  
QUART.- Notificar i requerir a la persona adjudicatària del contracte, perquè concórrega a la 
seua formalització en el termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la notificació de 
l'adjudicació. 
  
CINQUÉ.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits que legalment li siguen aplicable. 
  
  
4t.- SECRETARIA GENERAL.- CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL EN LA TRANSCRIPCIÓ DE 
L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 16 DE MAIG DE 2016 RELATIU A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA, 
DINS DE L'ACORD MARC DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. 
  
Es dóna compte de l'error material detectat en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de 
data 16 de maig de 2016 relatiu a la contractació del subministrament de carburant de 
l'Ajuntament de Paiporta, dins de l'Acord marc subscrit amb la Central de Compres de la 
Diputació de València, sobre la base dels següents: 
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I.- ANTECEDENTS 
  
I.1.-Acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2016 relatiu a la contractació del 
subministrament de carburant de l'Ajuntament de Paiporta, dins de l'Acord marc subscrit amb 
la Central de Compres de la Diputació de València, (punt 6.- de l’àrea d'Hisenda i Administració 
General). 
  
I.2.- S'ha detectat un error material en transcriure en l'acta de la sessió el referit acord, ja que 
el text reflectit es correspon amb un esborrany preliminar i no amb el text proposat per l'àrea 
de Contractació, fiscalitzat de conformitat per la Intervenció que obra en l'expedient, de 
manera que diu: 
  
“Vist l'expedient sobre adhesió de l'Ajuntament a l'Acord marc de la Diputació de València per 
al subministrament de carburant per a vehicles i maquinària (exp. 06/14 CECOM), i sobre la 
base dels següents: 
  

I. ANTECEDENTS 
  
1.-Acord marc de la Diputació de València per al subministrament de carburant per a vehicles i 
maquinària dels organismes adherits a la Central de Compres (exp. 06/14 CECOM), 
l'adjudicatari del qual ha sigut l'empresa CEPSA SAU.  
  
La durada de l'acord marc segons la seua clàusula quarta del mateix és d'un any amb la 
possibilitat tres pròrrogues anuals. 
  
Derivat d'aquest acord marc, s'ha formalitzat contracte entre la Diputació de València i CEPSA 
SAU en data 28 de maig de 2015. 
  
2.- Adhesió de l'Ajuntament de Paiporta a la Central de Compres de Diputació per al 
subministrament de carburant per a vehicles i maquinària de data 15 de febrer de 2016. 
  
3.- Existència de consignació pressupostària en la partida 13200 22013 de crèdit suficient per a 
atendre les despeses estimades derivades del subministrament. 
  

II.-FONAMENTS DE DRET 
  

1.- La regulació dels acords marc i la dels contractes derivats dels mateixos es regula en els 
articles 194 a 207 del Títol II del Llibre III del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
  
2.-. Segons les instruccions de la Diputació de València referida a aquest acord marc, els 
contractes derivats que se subscriguen tindran una durada d'un any.  
  
3.- En la clàusula vintè quarta del plec de clàusules que regeix el referit acord marc que regula 
el procediment d'adjudicació dels contractes derivats de l'acord marc s'estableix que si el 
pressupost d'adjudicació fora de fins a 18.000 euros, tindrà la consideració de contractació 
menor regint-se la tramitació de l'expedient pel que es disposa per la normativa aplicable. 
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4.- Disposició addicional trentena quarta del TRLCSP estableix que en els contractes de 
subministraments i de serveis que tramiten les administracions públiques i altres entitats del 
sector públic amb pressupost limitatiu, en els quals l'empresari s'obligue a lliurar una pluralitat 
de béns o a executar el servei de forma successiva i per preu unitari, sense que el nombre total 
de lliuraments o prestacions incloses en l'objecte del contracte es definisca amb exactitud al 
temps de celebrar aquest, per estar subordinades les mateixes a les necessitats de 
l'administració, haurà d'aprovar-se un pressupost màxim. 
  
Quant a la durada dels contractes derivats, si bé no està regulada en el TRLCSP, segons 
informes de Juntes Consultives de Contractació (Informe JCE 36/10, de 28 d'octubre de 2011, 
Informe 7/2015, de 29 de desembre, Junta Consultiva de Madrid, Informe 7/2008, de 7 de 
juliol, de la G. de Catalunya), els contractes derivats poden tenir una durada superior a la del 
contracte marc sempre que s'adjudique dins de la vigència d'aquest. 
  
L'òrgan competent per a efectuar la contractació present és la Junta de Govern Local per 
delegació de l'Alcaldia, segons Decret de delegació nº 690, de 3 de juliol de 2015. 
  
Vist l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local  l'adopció del següent: 

  
PRIMER.- Aprovar l'adhesió a l'Acord marc de la Diputació de València per al subministrament 
de carburant per a vehicles i maquinària dels organisme adherits a la central de Compres (exp. 
06/14  CECOM), l'adjudicatari del qual ha sigut l'empresa CEPSA SAU. 
  
SEGON.- Contractar amb CEPSA SAU el subministrament de carburant per a vehicles i 
maquinària, dins de l'acord marc subscrit per la Diputació de València amb aquesta entitat per 
al citat subministrament i amb les condicions fixades en el mateix, amb una durada anual i un 
pressupost màxim de 18.000€ IVA exclòs, per al qual existeix suficient consignació 
pressupostària per a l'any 2016.  
  
TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits legalment establits”.  
 
A aquests antecedents li són aplicable els següents: 
  

II.- FONAMENTS JURÍDICS 
  
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, segons el qual las Administracions públiques 
podran 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, ACORDA: 
  
PRIMER.- Corregir l'error material de transcripció detectat en el punt 6é (àrea d'Hisenda i 
Administració General), de l'acta de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2016, 
relatiu a la contractació del subministrament de carburant de l'Ajuntament de Paiporta, dins 
de l'Acord marc subscrit amb la Central de Compres de la Diputació de València, que queda 
redactat de la manera següent: 
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“Es dóna compte de l'expedient de contractació del subministrament de carburant de 
l'Ajuntament de Paiporta, dins de l'Acord marc subscrit amb la Central de Compres de la 
Diputació de València, i de quants informes i documents consten en el mateix, sobre la base 
dels següents: 
  

I.- ANTECEDENTS  
  
I.1.-Acord marc de la Diputació de València per al subministrament de carburant per a vehicles 
i maquinària dels organisme adherits a la central de Compres (exp. 06/14 CECOM), 
l'adjudicatari del qual ha sigut l'empresa CEPSA SAU, segons Decret nº 03184, de 16 d'abril de 
2015. 
  
Aquest acord marc s'ha formalitzat en data 28 de maig de 2015. 
  
La durada de l'acord marc segons la clàusula quarta del mateix és d'un any amb la possibilitat 
de tres pròrrogues anuals.  
  
I.2.- Sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament de Paiporta a la Central de Compres de Diputació per 
al subministrament de carburant per a vehicles i maquinària (exp. 06/14 CECOM), de data 15 
de febrer de 2016. 
  
I.3.- Existència de consignació pressupostària en les partides següents: 13200 22103, 13500 
22103, 15100 22103, 15330 22103, 91200 22103, per import de 14.131,08 € per a atendre les 
despeses estimes del subministrament. 
  
I.4.- Informe de Secretaria sobre procediment i proposta de resolució de data 8 d'abril de 2016. 
  
I.5.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'Interventor municipal en data 9 de maig de 
2016. 
  
A aquests antecedents li són aplicable els següents: 
  

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, en concret els articles 109,110 i 112, el Reial Decret 817/2009, de 
8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic i el 
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'adhesió a l'Acord marc de la Diputació de València per al subministrament 
de carburant per a vehicles i maquinària dels organisme adherits a la central de Compres (exp. 
06/14 CECOM), l'adjudicatari de les quals ha sigut l'empresa CEPSA SAU. 
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SEGON.- Adjudicar el contracte derivat de subministrament de carburant per a vehicles i 
maquinària, a l'empresa CEPSA SAU, pel preu i condicions fixades en l'Acord marc referit, amb 
una durada anual i la possibilitat de dues pròrrogues anuals, per al que existeix consignació 
pressupostària en les partides 13200 22103, 13500 22103, 15100 22103, 15330 22103, 91200 
22103 del pressupost de l'any 2016.  
  
TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits legalment establits.” 
  
QUART.- Notificar la present correcció a totse les persones interessades i seguir en l'expedient 
el procediment i els tràmits legalment establits.” 
  
  
5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA AMBIENTAL I D’EDIFICACIÓ A 
INDUTEC MECANITZAT S.L., ARA INDUTEC SOLID S.L., PER A ACTIVITAT DEDICADA AL 
MECANITZAT DEL CONTROL NUMÈRIC DE SUPERFÍCIES SÒLIDES EN LA NAU SITUADA EN EL 
CARRER SÈQUIA DE RASCANYA NÚM 2. 
  

I.- ANTECEDENTS 
  
I.1.-En data 6 de març de 2014, el Sr. Guillermo Mollá Ortí en nom i representació de la 
mercantil INDUTEC MECANITZAT, S.L., ara INDUTEC SOLID, S.L., sol·licita llicència per a obres 
per a obertura de buits en façana i llicència ambiental per a activitat dedicada al mecanitzat 
per control numèric de superfícies sòlides en la nau situada en la calle Sèquia de Rascanya, nº 
2, (O. E. nº 11 del Polígon La Pasqualeta), ref. cadastral 3376101YJ2637N0001TK.  
  
I.2.-Segons l'informe emès per l'arquitecte municipal l'ús és compatible per a la zona on se 
situa. 
  
I.3.-Informe sanitari del coordinador mèdic favorable. 
  
I.4.-Informe ambiental  favorable en el qual es qualifica l'activitat com a molesta (2-3), nociva 
(0-2) i perillosa (1-4).  Es determina que és un establiment tipus B, (RSCIE) amb un sector 
d'incendi de 2.403 m² de superfície, densitat de càrrega al foc (MJ/m²) 813,55 i un nivell de risc 
intrínsec baix de grau 2. 
  
I.5.-Informe tècnic favorable a les obres. 
  
I.6.-Durant l'exposició pública de l'expedient no s'han presentat reclamacions. 
  

II.- FONAMENTS DE DRET 
  
II.1.-Art. 219 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana regula les condicions de l'atorgament de 
llicència, establint que s'atorgaran o denegaran d'acord amb les previsions de la legislació i del 
planejament, excepte el dret de propietat i sense perjudici de tercers. La legislació i el 
planejament urbanístic aplicables a les llicències seran els del moment de la seua concessió, 
llevat que aquesta es produïsca fóra del termini legalment establit, en aquest cas, seran 
aplicable els vigents al temps de la sol·licitud. El procediment per a la concessió de llicència 
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solament s'entendrà iniciat quan la petició vaja acompanyada d'un projecte tècnic i dels altres 
documents indispensables per a dotar de contingut la resolució. 
  
II.2.- L'article 1.4.1 de les Normes Urbanístiques del P.G.O.O. que regula els actes subjectes a 
llicència. 
  
II.3.-Se sotmet a llicència ambiental en virtut del que es disposa en l'annex II i la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i 
Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana i, per tant, al procediment previst en 
els arts 51 i següents de la indicada Llei. 
  
II.4.- L'art. 53.3 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i 
Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, determina que en el cas que siga 
necessària la realització d'obres, haurà d'acompanyar-se el corresponent projecte que serà 
tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, amb la finalitat de comprovar que aquestes 
s'executen i desenvolupen d'acord amb la normativa vigent.  
  
II.5.- L'art. 61 de l'indicat text legal  regula l'inici de l'activitat, determinant que una vegada 
obtinguda la llicència ambiental i finalitzada, si escau, la construcció de les instal·lacions i les 
obres, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat haurà de presentar-se comunicació de posada 
en funcionament de l'activitat en l'Ajuntament i es formalitzarà d'acord amb el model que a 
aquest efecte establisca l'ajuntament i a falta d'aquest, amb el qual amb caràcter general es 
pose a disposició en la pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria de Medi 
Ambient, acompanyant-se de certificat emès per tècnic competent de l'execució del projecte, 
en el qual s'especifique que la instal·lació i l’activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat. 
L'Ajuntament en el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació verificarà la 
documentació presentada i girarà visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les 
condicions fixades en la llicència ambiental, emetent-se informe sobre aquesta. Si d'aquesta es 
deriva la inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, es requerirà a la persona 
interessada perquè procedisca a la correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest 
efecte en funció de les deficiències a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca 
pronunciament exprés de conformitat. Si no es detecta inadequació amb el contingut de la 
llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament, 
podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
  
I 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.-Sense perjudici del dret de propietat i del dret de tercers, concedir llicència 
d'edificació i ambiental a la mercantil INDUTEC MECANITZAT, S.L., ara INDUTEC SOLID, S.L, per 
a la instal·lació d'una activitat dedicada al mecanitzat per control numèric de superfícies 
sòlides en la nau situada en el carrer Sèquia de Rascanya, nº 2, (O. E. nº 11 del Polígon La 
Pasqualeta), ref. cadastral 3376101YJ2637N0001T de conformitat amb el projecte tècnic i 
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annex presentat i subscrit pel  enginyer industrial, Sr. José Vicente García Ortiz, els informes 
tècnics i l'informe ambiental redactat pels tècnics municipals, amb les condicions següents: 
  
.- Que els valors de recepció exterior provocats per l'activitat (soroll d'unitats exteriors de 
condicionament + soroll provinent de l'interior de l'activitat) en les  edificacions adjacents, 
hauran de ser inferiors als establits a l'annex II de la Llei 7/2002. 
  
.- Que no se superen els nivells sonors de recepció establits en l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 
de desembre de la G.V. de Protecció contra la Contaminació Acústica, en l'article 3.3.8 del 
PGOU i en les taules B1 i B2 de l'annex III del RD 1367/2007. 
  
.- L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic 
i annex en els aspectes no fixats en aquesta resolució. Es compliran totes les disposicions 
aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.  
  
.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de la 
execució de les obres serà responsable el promotor de les mateixes. 
  
.- 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. 
  
SEGON.- Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, i en compliment del que es disposa en l'art. 
61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, una vegada finalitzada la construcció de les instal·lacions i 
obres i abans de l'inici de l'activitat, haurà de presentar la comunicació de posada de 
funcionament davant aquest Ajuntament, acompanyada de la documentació següent: 
  
.- Certificat emès per tècnic competent de l'execució del projecte, en el qual s'especifique que 
l'obra, instal·lació i activitat s'ajusta al projecte tècnic presentat i a les mesures correctores. 
  
.- Certificat del tècnic competent del projecte d'instal·lacions contra incendis i dels instal·ladors 
dels elements de protecció contra incendis (ignifugacions, sistema de detecció, extintors...) i 
registre de les instal·lacions en el Servei Territorial d'Indústria, així com el contracte de 
manteniment. 
  
.- Certificat de portes EI. 
  
.-  Certificats d'instal·lació de climatització, de baixa tensió, de fred industrial diligenciat pel 
Servei Territorial d'Indústria (butlletins). 
  
.-  Pla d'emergència. 
 
.- Auditoria acústica a l'inici de l'activitat, significant-li que cada cinc anys haurà de realitzar 
una auditoria acústica (art. 18 Decret 266/2004, de 3 de desembre del Consell). 
  
.- Justificació del contracte de manteniment i inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica del 
local, segons disposa el REBT de 2002 en la ITC-BT 05. 
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TERCER.- Significar-li a la persona interessada que l'Ajuntament disposarà del termini d'un mes 
des de la presentació de la comunicació, per a verificar la documentació presentada i girar 
visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència 
ambiental. Del resultat de la comprovació s'emetrà informe. Si d'aquest es deriva la 
inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, se li requerirà perquè procedisca a la 
correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest efecte en funció de les deficiències 
a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca pronunciament exprés de 
conformitat per part de l'Ajuntament. Si no es detecta inadequació amb el contingut de la 
llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament, 
podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
  
QUART.-- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 
78,85 € i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 173,67 €, 
així com la liquidació de la taxa per llicència ambiental per import de 1.875,00.-€. 
  
CINQUÉ- La llicència d'edificació 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.  
  
SISÉ.- 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.- ACCEPTACIÓ DECLARACIÓ 
RESPONSABLE EFECTUADA PEL SR. JORGE FAURI PALAU, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA 
MERCANTIL INDUSTRIALES VALENCIA SL, PER A L’ACTIVITAT DE MAGATZEM, VENDA I 
SUBMINISTRAMENT A L’ENGRÒS DE RECANVIS DE VEHICLES, EN NAU SITUADA EN C/ DELS 
XOFERS, NÚM. 12. 
  

I.-ANTECEDENTS 
  
I.1.- En data 5 d'octubre de 2011, pel Sr. Jorge Fauri Palau, en nom i representació de la 
mercantil INDUSTRIALS VALÈNCIA, sol·licita llicència ambiental per a magatzem, venda i 
subministraments a l'engròs de recanvis d'automòbils, en nau situada en el carrer Xofers, 12, 
amb ref. cadastral 3272825YJ2637S0001XE, (Polígon de Mina II. 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.  
  
I.2.- En el termini d'informació pública i audiència a les persones interessades no s'han produït 
al·legacions ni suggeriments.  
  
I.3.- La sol·licitud reuneix els requisits exigits legalment i està acompanyada de la 
documentació preceptiva.  
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I.4.- Els informes emesos a aquest efecte són favorables.  
  

II.- FONAMENTS DE DRET 
  
II.1.- 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 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 pel Sr. Jorge Fauri Palau, en nom i 
representació de la mercantil INDUSTRIALS VALÈNCIA, S.L., per a magatzem, venda i 
subministraments a l'engròs de recanvis d'automòbils, en nau situada en el carrer Xofers, 12, 
amb ref. cadastral 3272825YJ2637S0001XE, (Polígon de Mina II) 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. 
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SEGON.- Autoritzar l'abocament a la xarxa municipal condicionat al fet 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 1.875,00 €. 
  
QUART.- Notificar a quantes persones interessades hi haja en l'expedient. 
  
  
7é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA AMBIENTAL ACTIVITAT 
SERVEI RÀPID DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES CARRETERA DE VALÈNCIA Nº 38. 
  

I.-ANTECEDENTS 
  
I.1.-En data 7 d'agost de 2014, el Sr. Miguel Ángel Zamora Martínez sol·licita llicència 
ambiental per a activitat servei ràpid de reparació i manteniment de vehicles i llavat, en la nau 
situada en la Carretera de València nº 38, (Polígon La Pasqualeta), ref. cadastral 
3183810YJ2638S0001IB, completant la documentació en data 14 de març de 2016. 
  
I.2.-Segons l'informe emès per l'arquitecte municipal, l'ús és compatible per a la zona on se 
situa. 
  
I.3.-Informe sanitari del coordinador mèdic favorable. 
  
I.4.-Informe ambiental favorable en el qual es qualifica l'activitat com a molesta (1-3), nociva 
(0-1), insalubre (0-1) perillosa (0-3). Es determina que és un establiment tipus A, (RSCIE) amb 
un sector d'incendi de 1.174,00 m² de superfície, densitat de càrrega al foc (Mcal/m²) 49,60 i 
un nivell de risc intrínsec baix de grau 1. 
  
I.5.-Durant l'exposició pública de l'expedient no s'han presentat reclamacions. 
  

II.- FONAMENTS DE DRET 
  
II.1.- Se sotmet a llicència ambiental en virtut del que es disposa en l'annex II i la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i 
Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana i, per tant, al procediment previst en 
els arts. 51 i següents de la indicada Llei. 
  
II.2.- L'art. 61 de l'indicat text legal regula l'inici de l'activitat, determinant que una vegada 
obtinguda la llicència ambiental i finalitzada, si escau, la construcció de les instal·lacions i 
obres, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, haurà de presentar-se comunicació de posada 
en funcionament de l'activitat en l'Ajuntament i es formalitzarà d'acord amb el model que a 
aquest efecte establisca l'Ajuntament i a falta d'aquest, amb el qual, amb caràcter general, es 
pose a disposició en la pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria de medi 
ambient, acompanyant-se de certificat emès per tècnic competent de l'execució del projecte, 
en el qual s'especifique que la instal·lació i l’activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat. 
L'Ajuntament, en el termini d'un mes des de la presentació de la comunicación, verificarà la 
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documentació presentada i girarà visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les 
condicions fixades en la llicència ambiental, emetent-se informe sobre aquesta. Si d'aquesta es 
deriva la inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, es requerirà a la persona 
interessada perquè procedisca a la correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest 
efecte en funció de les deficiències a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca 
pronunciament exprés de conformitat Si no es detecta inadequació amb el contingut de la 
llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament, 
podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
  
I 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.-Sense perjudici del dret de propietat i del de tercers, concedir al Sr. Miguel Ángel 
Zamora Martínez llicència ambiental per a instal·lació d'activitat dedicada a servei ràpid de 
reparació i manteniment de vehicles i llavat, en la nau situada en la Carretera de València nº 
38, (Polígon La Pasqualeta), ref. cadastral 3183810YJ2638S0001IB de conformitat amb el 
projecte tècnic i annex presentat i subscrit pels arquitectes, Sr. Armando Fornés Zaragoza i Sr. 
Carlos Llorens Teixidor de l'Estudi d'Arquitectura i Urbanisme Llorens, Fornés i Navarrés S.L.P., 
els informes tècnics i l'informe ambiental redactat pels tècnics municipals, amb les condicions 
següents: 
  
Que els valors de recepció exterior provocats per l'activitat (soroll d'unitats exteriors de 
condicionament + soroll provinent de l'interior de l'activitat) en les edificacions adjacents, 
hauran de ser inferiors als 55 dB(A) mesurats en l'eix adjacent a la parcel·la industrial 
considerada tal com estableix l'apartat c) de l'art. 4.2.7.5 de les Normes Urbanístiques del Pla 
General. 
  
Que no se superen els nivells sonors de recepció establits en l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 
de desembre de la G.V. de Protecció contra la Contaminació Acústica, en l'article 3.3.8 del 
PGOU i en les taules B1 i B2 de l'annex III del RD 1367/2007. 
  
Deurà realitzar-se auditoria acústica a l'inici de l'activitat, i una altra almenys cada cinc anys 
(art. 18 Decret 26672004, de 3 de desembre del Consell). 
  
L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic i 
annex en els aspectes no fixats en aquesta resolució. Es compliran totes les disposicions 
aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient. 
  
Haurà de connectar-se a la xarxa de sanejament municipal d'acord amb el projecte presentat, 
devent les arquetes de control complir el que es disposa en l'Ordenança municipal 
d'abocaments a la xarxa de sanejament municipal. 
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Els residus perillosos, entre els quals es troba els llots procedents del separador, hauran de ser 
retirats per gestor autoritzat i haurà de presentar comunicació prèvia d'inici davant la 
Conselleria competent. 
  
Haurà de complir els criteris higiènics sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi 
(RD 865/2003, 4 de juliol i la Guia Tècnica). 
  
Haurà de complir el preceptuat en el Reglament Contra Incendis en Establiments Industrials 
(RD 2267/2004, de 3 de desembre).  
  
SEGON.- Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, i en compliment del que es disposa en l'art. 
61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, una vegada finalitzada la construcció de les instal·lacions i 
de les obres, haurà de presentar la comunicació de posada de funcionament davant aquest 
Ajuntament, acompanyada de la següent documentació: 
  
Certificat emès per tècnic/a competent de l'execució del projecte, en el qual s'especifique que 
l'obra, la instal·lació i l’activitat s'ajusta al projecte tècnic presentat i a les mesures correctores. 
  
Certificat del tècnic competent del projecte d'instal·lacions contra incendis i dels instal·ladors 
dels elements de protecció contra incendis (ignifugacions, sistema de detecció, extintors,...) i 
registre de les instal·lacions en el Servei Territorial d'Indústria, així com el contracte de 
manteniment.  
  
Còpia de la comunicació prèvia realitzada davant l'òrgan ambiental autonòmic per a l'inici de 
les activitats de producció i gestió de residus (art. 29 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol). 
  
Còpia de l'acceptació del gestor de residus de tots els residus produïts. 
  
Certificats d'instal·lació de climatització, de baixa tensió, d'instal·lacions d'elements contra 
incendis (ignifugacions, sistema de detecció, BIES, extintors, etc.) diligenciat pel Servei 
Territorial d'Indústria (butlletins). 
  
Pla d'emergència. 
  
Auditoria acústica a l'inici de l'activitat, significant-li que cada cinc anys haurà de realitzar una 
auditoria acústica (art. 18 Decret 266/2004, de 3 de desembre del Consell). 
  
Justificació del contracte de manteniment i inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica del 
local, segons disposa el REBT de 2002 en la ITC-BT 05. 
  
Informe sanitari favorable a l'inici de l'activitat. 
  
TERCER.- Significar-li a la persona interessada que l'Ajuntament disposarà del termini d'un mes 
des de la presentació de la comunicació, per a verificar la documentació presentada i girar 
visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència 
ambiental. Del resultat de la comprovació s'emetrà informe. Si d'aquest es deriva la 
inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, se li requerirà perquè procedisca a la 
correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest efecte en funció de les deficiències 
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a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca pronunciament exprés de 
conformitat per part de l'Ajuntament. Si no es detecta inadequació amb el contingut de la 
llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament, 
podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
  
QUART.-- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa per llicència ambiental 
per import de 1.875,00 €. 
  
CINQUÉ- Traslladar l’acord present degudament a les persones interessades conforme al 
procediment i els tràmits previstos en la normativa vigent. 
  
  
8é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- LLICÈNCIA AMBIENTAL I EDIFICACIÓ 
JONHTEK S.L., PER A ADEQUAR LA NAU EXISTENT SITUADA EN L’AVINGUDA DE LA 
PASQUALETA NÚM 23 I LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A ACTIVITAT DE FABRICACIÓ DE MOTORS 
ELÈCTRICS I BOMBES SUBMERGIDES. 
  

I.-ANTECEDENTS 
  
I.1.- En data 24 de setembre de 2014, el Sr. Miguel Rovira Burguete en nom i representació de 
la mercantil JONHTEK, S.L., sol·licita llicència d'edificació per a adequar la nau existent que 
consisteixen en construcció d’envà interior, instal·lació porta de pas RF, revestiment 
paraments interiors, reforma d'instal·lacions de lampisteria, elèctrica i ventilació, construcció 
passadís resistent al foc i modificació bany existent dotant-ho d'escalfador elèctric i llicència 
ambiental per a activitat . 
  
I.2.- Segons l'informe emès per l'arquitecte municipal l'ús és compatible per a la zona on se 
situa. 
  
I.3.- Informe sanitari del coordinador mèdic favorable. 
 
I.4.- Informe ambiental favorable en el qual es qualifica l'activitat com a molesta (2-3), nociva 
(0-2). Es determina que és un establiment tipus A, (RSCIE) amb un sector d'incendi de 1.201,01 
m² de superfície, densitat de càrrega al foc (Mcal/m²) 79,25 i un nivell de risc intrínsec baix de 
grau 1. No obstant això, les oficines de l'activitat adjacent que se situen en altell sobre la 
superfície de la nau 1, hauran de constituir un sector d'incendis independent, el parament que 
recau a la nau 1 haurà de ser EI-120 i en la trobada d’aquest últim amb la coberta ha d'existir 
una franja ignífuga EI-60. 
  
I.5.- Informe tècnic favorable a les obres. 
  
I.6.- Durant l'exposició pública de l'expedient no s'han presentat reclamacions. 
  

II.- FONAMENTS DE DRET 
  
II.1.- Art. 219 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, regula les condicions de l'atorgament de 



Junta de Govern Local 20.06.2016 21/37 

 

llicència, establint que s'atorgaran o denegaran d'acord amb les previsions de la legislació i del 
planejament, excepte el dret de propietat i sense perjudici del de tercers. La legislació i el 
planejament urbanístic aplicables a les llicències seran els del moment de la seua concessió, 
llevat que aquesta es produïsca fóra del termini legalment establit, en aquest cas, seran 
aplicables els vigents al temps de la sol·licitud. El procediment per a la concessió de llicència 
solament s'entendrà iniciat quan la petició vaja acompanyada d'un projecte tècnic i dels altres 
documents indispensables per a dotar de contingut la resolució. 
  
II.2.- L'article 1.4.1 de les Normes Urbanístiques del P.G.O.O. que regula els actes subjectes a 
llicència. 
  
II.3.- Se sotmet a llicència ambiental en virtut del que es disposa en l'annex II i la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i 
Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana i, per tant, al procediment previst en 
els arts. 51 i següents de la indicada Llei. 
  
II.4.- L'art. 53.3 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i 
Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, determina que  en el cas que siga 
necessària la realització d'obres, haurà d'acompanyar-se el projecte corresponent que serà 
tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, amb la finalitat de comprovar que aquestes 
s'executen i desenvolupen d'acord amb la normativa vigent.  
  
II.5.- L'art. 61 de l'indicat text legal regula l'inici de l'activitat, determinant que una vegada 
obtinguda la llicència ambiental i finalitzada, si escau, la construcció de les instal·lacions i 
obres, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat haurà de presentar-se comunicació de posada 
en funcionament de l'activitat en l'Ajuntament i es formalitzarà d'acord amb el model que a 
aquest efecte establisca l'Ajuntament i a falta d'aquest, amb el qual amb caràcter general es 
pose a disposició en la pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria de medi 
ambient, acompanyant-se de certificat emès per tècnic competent de l'execució del projecte, 
en el qual s'especifique que la instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat. 
L'Ajuntament en el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació verificarà la 
documentació presentada i girarà visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les 
condicions fixades en la llicència ambiental, emetent-se informe sobre aquesta. Si d'aquesta es 
deriva la inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, es requerirà a la persona 
interessada perquè procedisca a la correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest 
efecte en funció de les deficiències a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca 
pronunciament exprés de conformitat. Si no es detecta inadequació amb el contingut de la 
llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament, 
podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
  
I 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: 
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PRIMER.-Sense perjudici del dret de propietat i del de tercers concedir llicència d'edificació per 
a obres d'adequació de la nau existent que, consisteixen en construcció d’envans interiors, 
instal·lació porta de pas RF, revestiment paraments interiors, reforma d'instal·lacions de 
lampisteria, elèctrica i ventilació, construcció passadís resistent al foc i modificació bany 
existent dotant-ho d'escalfador elèctric i llicència ambiental per a instal·lació activitat de 
fabricació de motors elèctrics i bombes submergides a la mercantil JONHTEK, S.L., en la nau 
situada en l'Av. de la Pasqualeta, nº 23 (O. E. nº 7 del Polígon La Pasqualeta), ref. cadastral 
3383112YJ2638S0001TB de conformitat amb el projecte tècnic i annex presentat i subscrit per 
l’enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. José Manuel Miquel Alcanyís, els informes tècnics i 
l'informe ambiental redactat pels tècnics municipals, amb les condicions següents: 
  
Que els valors de recepció exterior provocats per l'activitat (soroll d'unitats exteriors de 
condicionament + soroll provinent de l'interior de l'activitat) en les edificacions adjacents, 
hauran de ser inferiors als establits a l'annex II de la Llei 7/2002. 
  
Que no se superen els nivells sonors de recepció establits en l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 
de desembre de la G.V. de Protecció contra la Contaminació Acústica, en l'article 3.3.8 del 
PGOU i en les taules B1 i B2 de l'annex III del RD 1367/2007. 
  
L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic i 
annex en els aspectes no fixats en aquesta resolució. Es compliran totes les disposicions 
aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.  
  
Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de la 
execució de les obres, serà responsable el promotor de les mateixes. 
  
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. 
  
Les oficines de l'activitat adjacent que se situen en altell sobre la superfície de la nau 1, hauran 
de constituir un sector d'incendis independent, el parament que recau a la nau 1 haurà de ser 
EI-120 i en la trobada d’aquest últim amb la coberta ha d'existir una franja ignífuga EI-60. 
  
SEGON.- Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, i en compliment del que es disposa en l'art. 
61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, una vegada finalitzada la construcció de les instal·lacions i 
obres, haurà de presentar la comunicació de posada en funcionament davant aquest 
Ajuntament, acompanyada de la documentació següent: 
  
Certificat emès per tècnic competent de l'execució del projecte, en el qual s'especifique que 
l'obra, la instal·lació i l’activitat s'ajusta al projecte tècnic presentat i a les mesures correctores. 
  
Certificat del tècnic competent del projecte d'instal·lacions contra incendis i dels instal·ladors 
dels elements de protecció contra incendis (ignifugacions, sistema de detecció, extintors,...) i 
registre de les instal·lacions en el Servei Territorial d'Indústria, així com el contracte de 
manteniment. 
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Certificat de portes EI. 
  
Certificats d'instal·lació de climatització, de baixa tensió, de fred industrial diligenciat pel Servei 
Territorial d'Indústria (butlletins). 
  
Pla d'emergència. 
  
Auditoria acústica a l'inici de l'activitat, significant-li que cada cinc anys haurà de realitzar una 
auditoria acústica (art. 18 Decret 266/2004, de 3 de desembre del Consell). 
  
Justificació del contracte de manteniment i inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica del 
local, segons disposa el REBT de 2002 en la ITC-BT 05. 
  
Certificat de la franja ignífuga d´1 metre de la coberta que separa els sectors d'incendi. 
  
TERCER.- Significar-li a la persona interessada que l'Ajuntament disposarà del termini d'un mes 
des de la presentació de la comunicació, per a verificar la documentació presentada i girar 
visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència 
ambiental. Del resultat de la comprovació s'emetrà informe. Si d'aquest es deriva la 
inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, se li requerirà perquè procedisca a la 
correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest efecte en funció de les deficiències 
a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca pronunciament exprés de 
conformitat per part de l'Ajuntament. Si no es detecta inadequació amb el contingut de la 
llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament, 
podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. 
  
QUART.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 
124,68 € i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 311,69 €, 
així com  la liquidació de la taxa per llicència ambiental per import de 1.875,00 €. 
 
CINQUÉ- La llicència d'edificació 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. 
  
SISÉ.- Traslladar l’acord present degudament a les persones interessades conforme al 
procediment i els tràmits previstos en la normativa vigent. 
  
 
9é.- SECRETARIA.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL ENTRE ELS DIES 1 I 14 DE JUNY DE 2016. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 
 
Donar compte de la correspondència haguda en les àrees entre els dies 1 i 14 de juny de 2016, 
segons consta en el Registre General de la Corporació i que es correspon amb els llistats de 
documents que figuren en l'expedient i el resum del qual és el següent: 
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URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT. 
 

Documents d'entrada 118 

Documents d'eixida 150 

  
HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
 

Documents d'entrada 676 

Documents d'eixida 562 

  
BENESTAR SOCIAL. 
 

Documents d'entrada 209 

Documents d'eixida 74 

   
OCUPACIÓ I COMERÇ. 
 

Documents d'entrada 54 

Documents d'eixida 20 

  
 CULTURA. 
 

Documents d'entrada 14 

Documents d'eixida 5 

   
EDUCACIÓ. 
 

Documents d'entrada 23 

Documents d'eixida 4 

   
ALCALDIA. 
 

Documents d'entrada 27 

Documents d'eixida 7 

 
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
 
10é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM 1 I 
ÚLTIMA DE L’OBRA "MILLORA HORTS URBANS" INCLOSA EN EL PROGRAMA HORTS SOCIALS 
MUNICIPALS ANY 2015. 
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Vista la certificació d'obra nº 1 i última, relativa a l'obra de MILLORA HORTS URBANS, 
corresponent al mes de juny de 2016. 
 
Vistos els informes tècnics i econòmics favorables que consten en l'expedient instruït a aquest 
efecte. 
En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, art. 43 i altre d'aplicació del R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució 
d'Alcaldia nº 664/15, de 26 de juny, delegant atribucions i funcions de la seua competència en 
la Junta de Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació nº 1 i última relativa a l'obra "MILLORA HORTS URBANS", 
corresponent al mes de JUNY de 2016, presentada per la mercantil FORMAS CONSTRUCTIVAS 
SA pels imports a sota ressenyats, IVA inclòs, subscrita pel tècnic director de les obres i 
l'empresa, amb càrrec a la partida 17100.61920. 
 

Certificació nº Import 

1 i última 11.410,30 € 

 
SEGON.- Traslladar l'acord present, en la forma deguda, a les persones interessades. 
 
 
11é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- APROVACIÓ D’OBLIGACIONS I DESPESES. 
 
Vistos els antecedents i els documents que figuren en l'expedient i el que es disposa en la Llei 
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim Local, Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,Decret 
d'Alcaldia nº 690/2015, de 3 de juliol de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua 
competència en la Junta de Govern Local i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar les factures 
 
SEGON.- Disposar la despesa, així com reconèixer les obligacions derivades de les factures, a 
favor de les persones interessades, pels conceptes i els imports que s'assenyalen, amb càrrec a 
les partides del pressupost de 2016. 
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12é.- CULTURA (ESPORTS).- APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ESPORTIVES 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.  
 

I. Antecedents. 
 
I.1.- Per part de la Regidoria d'Esports s'ha tramitat expedient per a la concessió de 
subvencions d'entitats esportives federades de Paiporta en règim de concurrència competitiva. 
La finalitat de les ajudes és afavorir la promoció de l'esport en l'àmbit municipal, així com 
contribuir financerament a la millora i la difusió de les activitats esportives de les associacions 
locals. 
 
I.2.- D'altra banda, la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència competitiva 
constitueix una garantia per a la distribució dels recursos de la Regidoria en els termes més 
objectius i equitatius possibles entre totes aquelles associacions locals que reuneixen els 
requisits de la convocatoria present. 
 

II. Fonaments. 
 
II.1.- Article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local: 
 
"El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els terminis de la legislació de 
l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les matèries següents: […] 
 
l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.”  
II.2.- Article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local: 
 
"1. L’alcalde és el President de la Corporació i ostenta les atribucions següents: […] 
 
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar de 
despeses dintre dels límits de la seua competència, concertar operacions de crèdit, amb 
exclusió de les contemplades en l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguen previstes en el Pressupost i el 
seu import acumulat dintre de cada exercici econòmic no supere el 10 per cent dels seus 
recursos ordinaris, […].” 
 
II.3.- El Decret 690/2015, de 3 de juliol, de delegació de competències d'Alcaldia en Junta de 
Govern Local estableix que la disposició de despeses en quantia superior a 6.000 euros és 
competència de la Junta de Govern Local. 
 
II.4.- Articles 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
relatius al procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva. 
 
II.5.- Articles 14 i següents de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de 
Paiporta, publicada en el BOP de 24 de desembre de 2005. 
 
Atés que hi ha crèdit adequat i suficient per a aprovar la despesa de 25.000 euros (RC núm. 
op.: 220160013147), i consta en l'expedient informe favorable d'Intervenció. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de subvencions per a entitats esportives federades de 
Paiporta d'acord amb les bases següents: 
 
“a) Normativa reguladora: Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Paiporta, 
publicada en el BOP de 24 de desembre de 2005. 
 
b) Crèdit pressupostari: 25.000 euros consignats en la partida 34100-48000. 
 
La quantia de la subvenció individual s'obtindrà del resultat d'aplicar el valor-punt al nombre 
total de punts obtinguts. L'import del valor-punt serà el resultat de dividir la quantia màxima 
del crèdit destinat a aquesta subvenció pel nombre total de punts obtinguts, donant un resultat 
de valor-punt, el qual s'aplicarà a la puntuació obtinguda per l'entitat beneficiària en l'aplicació 
del barem de puntuació establit en aquesta convocatòria. La quantia màxima de la subvenció a 
concedir no podrà excedir del 50% del cost global del pressupost de despeses executat del club 
o entitat esportiva, ni superar la quantitat de 3.000.-€, tant de l'activitat, projecte, com a 
desplaçament. 
 
c) La finalitat de la concessió de les ajudes és afavorir la promoció de l'esport en l'àmbit 
municipal, així com contribuir financerament a la millora i la difusió de les activitats esportives 
de les associacions locals. 
 
L'objecte de la convocatòria és el finançament de les activitats esportives de les associacions 
locals desenvolupades des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2015. 
 
d) Les subvencions s'atorguen en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els 
articles 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com 
els articles 14 i següents de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Paiporta, 
publicada en el BOP de 24 de desembre de 2005. 
 
e) Els requisits per a sol·licitar la subvenció i la forma d'acreditar-los, és la següent: 
 
Per a poder optar a aquesta subvenció, les Entitats Esportives hauran de complir els requisits 
següents: 
 

1. Estar legalment constituït com a Entitat, Club o Associació esportiva de la seua 
modalitat. 

2. Tenir la raó social a Paiporta i tenir un any d'antiguitat. 
3. Estar donat d'alta com a Associació en la corresponent Federació esportiva, amb les 

oportunes llicències federatives dels seus membres en vigor. 
4. Estar participant, durant la vigent temporada esportiva, en les corresponents 

competicions federatives. 
5. No percebre subvenció per part de cap altre servei o departament pertanyent a 

l'Ajuntament de Paiporta. 
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Nota: En cas d'incomplir qualsevol dels requisits es concediran 10 dies hàbils per a la seua 
subsanació (en el supòsit de modificacions d'estatuts, s'haurà d'aportar còpia de 
l'acord de l'òrgan competent de l'associació relatiu a l'aprovació de l'esmentada 
modificació), desestimant-se tota sol·licitud que no complisca totes les exigències. 

f) Pel que fa a la instrucció i resolució del procediment s'estableix el següent: 
 
La instrucció del procediment d'aquesta convocatòria de subvencions correspon al director de 
les EE.DD.MM. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per part de l'òrgan instructor, es procedirà a 
l'estudi de les mateixes i a l'examen de la documentació complementària aportada, òrgan que 
emetrà informe acreditatiu que les persones sol·licitants compleixen tots els requisits necessaris 
per a accedir a la subvenció. Una vegada avaluades les sol·licituds, l'òrgan col·legiat de 
valoració emetrà informe en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada. 
Posteriorment, l'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat de 
valoració, formularà la proposta de resolució degudament motivada que expressarà la relació 
de persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de la subvenció i la seua 
quantia, l'avaluació i els criteris de valoració, així com, si escau, les sol·licituds desestimades, 
les desistides i les no admeses a tràmit. 
 
L'òrgan col·legiat o comissió informativa, estarà integrat pels membres següents: 
 

• El coordinador d'Esports. 
• El tècnic de Cultura. 
• La regidora delegada d'Esports. 

La resolució del procediment, en atenció a la quantia de la despesa, correspon a la 
Junta de Govern Local. 
g) El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors a partir del 
dia següent a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de València. 
h) El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà 
excedir de tres mesos. L'esmentat termini es computarà a partir de la publicació de la 
present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de València.  
i) La documentació a aportar amb la sol·licitud és la següent: 

Per a ser beneficiari/a de la subvenció, dins dels terminis ressenyats en aquestes bases, les 
entitats esportives hauran de presentar davant el Registre d'entrada de l'Ajuntament de 
Paiporta la documentació següent: 
 

• Instància de sol·licitud de subvenció. 
• Identificació fiscal de l'entitat (NIF). 
• Fitxa de Tercers de l'Ajuntament. 
• Còpia dels estatuts de constitució del club/associació. 
• Nombre de registre de l'entitat en la federació esportiva corresponent. 
• Declaració responsable de l'article 13 de la Llei General de Subvencions. 
• Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries de l'AEAT i amb la Seguretat 

Social. 
• Relació o estat global d'execució definitiu dels ingressos de l'exercici 2015. 
• Relació o estat global d'execució definitiu dels ingressos de l'exercici 2015. 
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• Composició de la Junta Directiva actual. 
• Còpia de l'acta de l'Assemblea General Ordinària en la qual s'hagen aprovat els 

comptes de l'entitat de l'exercici 2015. 
• Certificat federatiu del nombre de llicències diligenciades i donades d'alta en la 

temporada 2015 així com l'afiliació de l'entitat en la corresponent federació. 
Igualment, hauran d'acreditar-se els pagaments corresponents a les taxes federatives 
del club, inscripcions d'equips i altres despeses imprescindibles (mutualitat esportiva, 
etc.) per a la participació de l'entitat en les competicions federades, així com el nombre 
d'inscrits en cada competició per a esports individuals. 

• Memòria d'actuació, justificativa de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts 
en 2015.  

• Memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: la 
relació classificada de les despeses de l'entitat, les factures o els documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, així 
com una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. No serà 
necessari justificar els pagaments de les factures i documents de valor probatori 
equivalent aportats. 

• Calendaris de competició oficial de la temporada 2015 detallant, mitjançant un resum, 
el nombre de desplaçaments provincials, autonòmics i nacionals o insulars de cada 
equip de l'entitat. 

• Certificat Federatiu del nombre de llicències diligenciades i donades d'alta en la 
temporada 2015, així com els pagaments corresponents a la taxa federativa de club, 
inscripcions d'equips i altres imprescindibles (mutualitat esportiva, etc.) per a la 
participació de la seua entitat en competicions federades, així com nombre d'inscrits en 
cada competició per a esports individuals. 

• Relació de tècnics/ques-entrenadors/es que es troben en actiu en el club (han 
d'aportar-se les fotocòpies corresponents de les titulacions). 

Aquesta convocatòria, a efecte de la millor resolució, s'aprova amb els models estandarditzats 
següents:  
 

I. Sol·licitud de la subvenció.  
II. Fitxa de tercers de l'Ajuntament. 
III. Declaració responsable de l'article 13 de la LGS 
IV. Composició de la Junta Directiva de l'entitat.  
V. Memòria de l'activitat i econòmica. 

Aquests documents es podran descarregar en les pàgines web de l'Ajuntament de Paiporta 
www.paiporta.es  
 
j) Justificació de les subvencions atorgades: 
 
La justificació de la subvenció vindrà conformada per la documentació presentada per l'entitat 
a efecte de la sol·licitud de la subvenció. Estan excloses les despeses per celebracions de tipus 
gastronòmic de caràcter intern d'aquesta naturalesa (dinars, sopars, etc.). 
 
Les factures que es presenten hauran de ser originals i complir els requisits del Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre (Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació); 
s'aportaran formant part de la memòria econòmica amb l'objecte de ser compulsades. Les 
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despeses hauran de tenir relació amb el contingut del projecte i les activitats per a les quals se 
sol·licite la subvenció i presentar-se agrupades o relacionades amb els citats projectes i 
activitats. 
 
Les despeses realitzades per persones físiques (impartició de cursos, monitors, etc.) que no 
estiguen subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit, hauran de ser acompanyades de la 
corresponent declaració tributària davant l'AEAT de retencions i ingrés a compte de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques. S'aportarà el model corresponent de l'AEAT i la 
justificació del seu ingrés. 
 
k) De conformitat amb l'article 27 de la Llei General de Subvencions, en el supòsit en què 
l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional siga inferior al que figura en la 
sol·licitud presentada, es podrà instar del beneficiari la reformulació de la seua sol·licitud per 
tal d'ajustar els compromisos i condicions a la subvenció a atorgar. 
 
l) Contra la present convocatòria i la seua resolució, les quals esgoten la via administrativa, 
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local en el termini 
d'un mes comptador a partir del dia següent al de la seua publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, o en el seu defecte, i en el termini de dos mesos, comptadors de la mateixa forma, 
interposar-se directament recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat de lo Contenciós-
Administratiu de València.  
 
m) Els criteris de valoració de les sol·licituds són els següents: 
 
La quantia de les subvencions resultarà de l'aplicació dels criteris de valoració següents: 
 

1. Llicències Federatives: 0,50 punts per llicència federativa en vigor empadronat/des a 
Paiporta amb un màxim de 50 punts. 

2. Desplaçaments i estades: requereix la presentació de factures de transport amb 
autobús i la justificació del concepte de la competició. Les distàncies han de ser 
superiors als 50 kms a comptar a partir del límit de Paiporta a la destinació de la 
competició. Així mateix, es valoraran les despeses derivades de l'estada dels 
esportistes, aplicant-se en tots dos casos el barem següent: 

• Per un import de 100 a 1.000€ : 5 punts  
• Per un import de 1.001, a 2.000€: 20 punts  
• Per un import de 2.001 a 3.000€: 30 punts  
• Per un import de 3.001 a 5.000€ 50 punts  
• Per un import de 5.001 a 7.000€: 80 punts  
• Per un import superior a 7.001€: 100 punts 
 
3. Tècnics/ques-entrenadors/es, amb un màxim de 100 punts: 
• Tècnics/ques de base: 5 punts per cadascú. 
• Monitors/es titulats/des: 15 punts per cadascú. 
• Entrenadors/es territorials: 25 punts per cadascú. 
• Entrenadors/es nacionals: 35 punts per cadascú. 

S'haurà d'acompanyar fotocòpia compulsada de la titulació. En cas de no posseir titulació es 
considerarà a un entrenador/a d'equip com a tècnic/a de base. 
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4. Arbitratges i despeses federatives: la suma de despeses federatives (llicències 
federatives d'inscripcions de jugadors/es, mutualitat i equips) i arbitrals, justificats 
mitjançant certificacions de la respectiva federació, col·legi arbitral o organisme anàlegs 
de les competicions oficials, es valoraran aplicant el barem següent: 
• Cost de menys de 500,00 €: 10 punts  
• Cost d’entre 500,00 y 1.500,00 €: ............... 20 punts. 
• Cost de més de 1.500,00 €: 30 punts. 
5.- Col·laboracions: 

 
Les entitats que col·laboren amb el S.M.D. per a l'organització d'esdeveniments esportius, 
Setmana Esportiva de Festes, Clínics etc..., es valoraran d'acord amb el barem següent:  
 

- 10 punts X 1 col·laboració a l'any 
- 20 punts X 2 col·laboracions a l'any 
- 40 punts X + de 3 col·laboracions a l'any 

 
6.- Escoles: 

 
Les Entitats que tenen escoles d'iniciació i promoció del seu esport amb fitxa federada i sense 
fitxa (amb pagament quotes), es valoraran d'acord amb el barem següent amb un màxim de 
100 punts: 
 

• Equip benjamí .................... 10 punts  
• Equip aleví......... ................. 10 punts 
• Equip infantil ....... ............... 10 punts 
• Equip cadet ........................ 10 punts 
• Equip juvenil ........................ 10 punts 

 
7.- Per èxits o resultats esportius en competicions oficials: 
 
Pels resultats obtinguts en competicions oficials, tant a nivell d'equip com a individual, amb la 
condició de no haver rebut subvenció per a aqueix esdeveniment. Significar també que 
solament es tindrà en compte el millor resultat obtingut dels campionats que haja disputat. 
 

Resultats esportius 1r classificat/da 2n classificat/da 3r classificat/da 

Medalla Olímpica 10 punts 8 punts 7 punts 

Campionat del món 8 punts 7 punts 6 punts 

Campionat d'Europa 7 punts 6 punts 5 punts 

Campionat d'Espanya 5 punts 4 punts 3 punts 

Campionat Autonòmic 3 punts 0 punts 0 punts 

 
8.- Altres mèrits: 

 
Altres mèrits o activitats esportives complementàries que l'entitat haja realitzat (de 5 a 50 
punts): 
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• Per l'organització d'activitats solidàries (10 punts). 
• Per promoció i foment de la participació femenina en l'esport (15 punts). 
• Activitats que fomenten la integració de persones discapacitades (10 punts). 
• Per l'organització d'esdeveniments formatius i educatius, exemples (clinics, xarrades, 

etc (5 punts). 
• Per realitzar el seus entrenaments en instal·lacions pròpies (10 punts). 

 
9.- Per Antiguitat del Club: 

 
Amb la distribució següent: 
 

• A) 0 a 5 anys (1 punt) 
• B) de 6 a 10 anys (3 punts) 
• C) de 11 a 15 anys (5 punts) 
• D) de 16 a 20 anys (7 punts) 
• E) més de 20 anys (9 punts) 

 
n) La resolució de la concessió de subvención serà notificada als beneficiaris mitjançant la seua 

publicació al tauler d'anuncis de la Corporació i la web municipal www.paiporta.es. 
Igualment es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

 
o) En tot allò no previst en la convocatòria present, s'estarà al que disposa la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment 
Administratiu Comú, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de 
Subvencions.” 
 
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 25.000 euros amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal 34100-48000. 
 
TERCER.- Publicar la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions. 
 
 
13é.- APROVACIÓ D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA I 
L'ASSOCIACIÓ LOCAL DE COMERCIANTS. 
 

I.- ANTECEDENTS 
  
I.1.- Dins de la programació de l'àrea d'Ocupació i Comerç per a l'exercici 2016, es troba el 
foment de l'associacionisme comercial de Paiporta, en concret oferir subvencions destinades al 
desenvolupament d'estratègies col·lectives de promoció comercial, que permeten la millora de 
la competitivitat d'aquest sector. 
  
I.2.- Vista la voluntat del regidor d'Ocupació i Comerç de recolzar, mitjançant subvenció, les 
activitats de promoció comercial promoguda per l'Associació Local de Comerciants de Paiporta 
i vista també l'existència de crèdit pressupostari en la partida 43110 47900 per a afrontar la 
concessió d'aquesta subvenció, segons consta en el RC que s'adjunta. 
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I.3.- Vist que els representants legals han presentat la pertinent declaració responsable de no 
incórrer en les circumstàncies que li impedeixen ser beneficiaris de les subvencions previstes, 
que s'adjunten. 
  

II. FONAMENTS JURÍDICS 
  
L'article 22 apartat 2, lletra c de la Llei General de Subvencions 28/2003 de 17 de novembre en 
la qual s'estableix que "es podran concedir de forma directa subvencions quan concórrega 
amb caràcter excepcional, raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres 
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública" caldria aprovar un 
conveni de col·laboració amb l'Associació Local de Comerciants de Paiporta, ja que només 
existeix una associació local d'aquest caràcter, en el municipi no té sentit realitzar una 
convocatòria pública i de lliure concurrència per a aprovar aquesta subvenció. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 
  
PRIMER.- Aprovar la redacció i la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Paiporta i l'Associació de Comerciants de Paiporta els termes següents: 
  
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ LOCAL DE COMERCIANTS I L'AJUNTAMENT 
DE PAIPORTA» 
  
Paiporta,  ________ de ________ de 2016  
  

COMPAREIXEN 
  
D'una part Isabel Marín Gómez i Vicent Ciscar Chisvert, Alcaldessa-Presidenta i regidor 
d'Ocupació i Comerç de l'Ajuntament de Paiporta, assistits pel secretari de la Corporació, 
Francisco Javier Llobell Tuset, pera donar fe de l'acte, i 
  
D'una altra part, Ana Araes Martínez, amb D.N.I. 52.644.627 L, com a presidenta en 
representació de l'Associació Local de Comerciants de Paiporta, C.I.F. G-46.384.087, amb 
domicili a l'efecte de notificacions en carrer Sant Eduard 8-44 de Paiporta. 
  

INTERVENEN 
  
Isabel Martín Gómez i Vicent Ciscar Chisvert com a alcaldessa-presidenta i regidor d'Ocupació i 
Comerç, en nom i representació de l'Ajuntament de Paiporta, segons el que disposa l'article 
21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb 
l'article 41.1 del R.O.F. de les E.E.L.L. i la resta de disposicions concordants i d'aplicació en la 
matèria de contractació de les Corporacions Locals. 
  
Francisco Javier Llobell Tuset, també per raó del càrrec i per a donar fe de l'acte, d'acord amb el 
que es disposa a l'art. 2 lletra h del Reial Decret 1174 /1987, de 18 de setembre, pel qual es 
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regula en Règim Jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
  
I Ana Araes Martínez amb D.N.I. número 52.644.627 L en nom i representació de l'Associació 
Local de Comerciants facultada per a formalitzar el present conveni, pels estatuts que regeixen 
la mateixa, conforme s'acredita per mitjà d'un certificat expedit pel secretari de l'entitat 
esmentada. 
  
L'Associació Local de Comerciants de Paiporta es troba inscrita en el Registre Municipal 
d'Associacions d'aquest Ajuntament. 
  
Ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat jurídica i d'obrar suficient per a la 
celebració del present Conveni de Col·laboració. 
  

EXPOSEN 
  
Primer.- Que el Conveni present, s'inspira en la intenció clara, tant de l'Ajuntament de Paiporta, 
com de l'Associació Local de Comerciants de potenciar conjuntament per a la coordinació 
d'actuacions i la prestació de serveis en matèria de comerç. 
  
Que l'Ajuntament de Paiporta té entre les seues comeses fonamentals la millora de la 
competitivitat del teixit comercial local mitjançant la posada a la disposició de recursos 
municipals facilitadors, entre uns altres, de l'assessorament, la formació, la millora del comerç i 
el foment de l'associacionisme local impulsors de la millora de la qualitat de vida, a través de 
l'Agència d'Innovació Comercial (AFIC). 
  
Segon.- Que l'Associació Local de Comerciants està configurada legalment com una entitat 
sense ànim de lucre segons determina els seus propis Estatuts i a l'empara del que preveu la 
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació. 
  
Que entre els seus objectius pretén la millora i la promoció dels seus associats mitjançant el 
foment de la formació contínua, la realització d'accions de dinamització comercial i la defensa 
dels interessos dels seus associats. 
  
Que l'Associació compleix amb els requisits exigits en l'article 13 de la Llei 38/2003. 
  
Tercer.- Que sobre els antecedents anteriors les parts procedeixen a signar conveni de 
col·laboració d'acord amb les següents: 
  

CLÀUSULES 
  
PRIMERA.- Objecte. L'acord present ve a establir les línies de col·laboració entre aquelles 
persones que ho subscriuen amb l'objectiu fonamental de millorar l'activitat comercial local des 
del diàleg, la cooperació i el suport mutu. 
  
SEGONA.- L'acord consisteix en la planificació, l'execució i el seguiment per part d'ambdues 
entitats d'aquelles actuacions que deriven, principalment, en la promoció de l'activitat 
comercial, concretament en la realització de campanyes comercials. 
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TERCERA.- Beneficiari. El beneficiari de la subvenció serà l'Associació Local de Comerciants. 
 
QUARTA.- Quantia i crèdit pressupostari. L'Ajuntament de Paiporta concedirà a l'Associació 
Local de Comerciants una subvenció per un import total de 2.000 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 43110 48000 i RC definitiu nº 220160013697 per a l'exercici 2016. 
  
CINQUENA.- Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció concedida per l'Ajuntament 
de Paiporta és compatible amb altres subvencions que l'Associació poguera obtenir. 
  
SISENA.- Terme i forma de pagament. El 50% de la subvenció concedida (1.000 €) es farà 
efectiu després de la signatura del conveni mitjançant una transferència bancària. L'altre 50% 
restant (1.000€) es farà després de l'aprovació del compte justificatiu pertinent i també 
mitjançant de transferència bancària. 
  
SETENA.- Termini i forma de justificació. El termini per a la justificació de la subvenció 
finalitzarà el 30 d'octubre de 2016. D'acord amb l'article 75 del RD887/2006 la justificació es 
farà mitjançant compte justificatiu que haurà de contenir la información següent: 
 
1. Memòria de l'actuació que justifique el compliment de les condicions imposades en aquestes 
clàusules indicant les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

  
2. Relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, indicant el proveïdor i el 
document o factura, import, data d'emissió i data de pagament. La documentació justificativa 
de les despeses serà la següent: 
  
- Per a acreditar la despesa: factures o documents de valor probatori o equivalent (no 
s'admetran rebuts). Els justificants es presentaran original i fotocòpia compulsada per 
l'Ajuntament de Paiporta. 
 
- Per a acreditar el pagament: el pagament es farà i s'acreditarà preferentment per 
transferència bancària i en cas de no ser possible mitjançant un altre sistema que acredite 
fefaentment la recepció de fons del proveïdor (rebut de cobrament, tiquet de caixa, etc). 
  
3. Detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada indicant 
l'import i la procedència. 
  
4. Si escau, carta de pagament del reintegrament en el supòsit de romanents.  
 
HUITENA.- Obligacions del beneficiari. Les obligacions del beneficiari són aquelles que es 
deriven de l'article 14 de la Llei 38/2003. 
  
NOVENA.- Causes de reintegrament. Seran causes de reintegrament aquelles contemplades a 
l'article 37 de la Llei 38/2003. Quan s'estime la procedència de reintegrament se li notificarà a 
la persona interessada concedint un termini de 15 dies per a esmenes. La falta de presentació 
de la justificació en el terme establit en aquest apartat comporta l'exigència del reintegrament 
i altres responsabilitats establides en la Llei General de Subvencions segons consta a l'article 
70.3 del RD 887/2006. 
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DESENA.- Control financer. El control financer de la subvenció és competència de la Intervenció 
municipal segons consta a l'article 47.1 i en la disposició addicional 14 de la Llei 38/2003. 
  
ONZENA.- Despeses subvencionables. Seran despeses subvencionables totes aquelles derivades 
de la realització de campanyes promocionals del comerç, captació de socis i sòcies, publicitat, 
disseny, material oficina. No seran subvencionables despeses de menjar, beguda, tabac, 
viatges. 
  
Després de la lectura del conveni present, les persones atorgants es ratifiquen i signen el seu 
contingut, signant els dos exemplars donant fe com a secretari de la Corporació.” 
  
SEGON.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a la subvenció següent: 
  

ENTITAT SUBVENCIÓ RC PARTIDA 

ALCP "Associació Local de Comerciants 
de Paiporta" 

2.000,00 € 220160013697 43110 48000 

  
TERCER.- Autoritzar a l'Alcaldessa-Presidenta i al Regidor d'Ocupació i Comerç a signar el 
corresponent conveni en el nom del'Ajuntament. 
  
QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits i notificar als interesats el 
present acord. 
 
 
14é.- AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER AL FESTEIG TAURÍ DE BOUS AL CARRER A 
CELEBRAR ELS DIES 24, 25 I 26 DE JUNY DE 2016 SOL·LICITAT PER L'ASSOCIACIÓ PENYA 
BOUERA L’ESQUELLOT DE PAIPORTA.  
 
Es dóna compte de les sol·licituts de les dates 29 de febrer i 3 de juny de 2016 (amb entrada en 
el registre general nº 2016004962 i 2016011284), mitjançant les quals l'associació cultural 
taurina Penya Bouera L´Esquellot de Paiporta interessa l'autorització municipal per a ocupar la 
via pública els pròxims dies 1 de juliol, matinada, de 00:05 a 03:30 hores (és a dir, dia 2 de 
juliol) i 2 de juliol de 05:30 a 20:30 hores i d'11:30 a 03:00 hores), per a la celebració d'un 
festeig taurí de "BOUS Al CARRER" en els carrers Maximiliano Thous i Juan XXIII. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 
  
PRIMER.- Autoritzar l'ocupació de la via pública sol·licitada, de conformitat amb l'informe emès 
per la Policia Local i amb estricte compliment de les condicions que en el mateix figuren, i de 
manera especial havent de deixar lliures les entrades a la finca situada en el carrer Maestro 
Chapí nº 7 i 9 de manera permanent durant la celebració del festeig, responsabilitzant-se de la 
perfecta neteja del recinte a utilitzar una vegada finalitzats els actes taurins, i havent d'impedir 
la venda de begudes alcohòliques en el recinte a utilitzar i les seues proximitats. 
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SEGON.- Notificar el present acord a l'associació taurina sol·licitant i seguir en l'expedient el 
procediment i tràmits establits legalment. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió, alçant-se la mateixa a les tretze hores i deu minuts del 20 de juny 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 4 de 
juliol de 2016. 
 
 
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI 
  
 
 
 

 
 
 

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


