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Acta nº 6 
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 21 de març de 2016. 
 
A Paiporta, sent les dotze hores del dia 21 de març de 2016, prèvia la corresponent 
convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa, Sra. Isabel Martín Gómez, assistida del 
secretari de la Corporació, Sr. Francisco Javier Llobell Tuset, es reuneixen a fi de celebrar 
sessió ordinària, en primera convocatòria, els membres de la Junta de Govern Local que a 
continuació s’expressen: 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez 
 
REGIDORS/ES TITULARS: 
 

� Josep Val Cuevas 
� Beatriz Jiménez Jiménez 
� 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 regidores, Sr. Joaquín Tárraga 
Giménez, Sra. Zaira Martínez Chisbert, Sr. Ricard Benlloch Campos, Sra. Isabel Martínez 
Ferrandis i l’interventor, Sr. Bruno Mont Rosell. 
 
 
Declarada oberta la sessió, d’ordre de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es procedeix a tractar i 
adoptar acords sobre els assumptes següents, inclosos en l’ordre del dia determinat per 
l’Alcaldia: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1r.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de l'acta anterior núm. 5/2016 de 7 de març de 2016. 
 
2n.- SECRETARIA.- Donar compte de la correspondència haguda en cada àrea des de l'última 

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

 
4t.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- Revisió de preus del contracte de l’arrendament del 

local de les dependències de la policia local. 
 
5é.- CULTURA-ESPORTS.- Finalització del contracte de servei de monitors de les Escoles 

Esportives municipals i programes de gimnàstica de condicionament físic de l'Ajuntament 
de Paiporta. 

 
6é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i 

Prescripcions tècniques de la 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. 

 
7é.- Informació i propostes de l'Alcaldia i dels regidors/es delegats. 
 
 
Iniciat l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia es varen adoptar els acords següents: 
 
 
1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR Nº 5/2016 DE 7 DE MARÇ 
DE 2016. 
 

L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació 
a l'acta nº 5/2016, de 7 de març de 2016. I, en no formular-se cap manifestació, es considera 
aprovada l'acta per unanimitat, conforme al que disposa l'article 91.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 
2n.- SECRETARIA.- DONAR COMPTE DE LA CORRESPONDÈNCIA HAGUDA EN CADA ÀREA, DES 
DE L'ÚLTIMA SESSIÓ CELEBRADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
S'informa a la Junta de Govern Local de la correspondència haguda en les àrees des de 
l'última sessió d'aquesta Junta, segons consta en el Registre General de la Corporació, des del 
dia 2 al 14 de març de 2016 que es correspon amb els llistats de documents que figuren en 
l'expedient i el resum del qual és el següent: 
 
URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT. 
 

Documents d’entrada 80 

Documents d’eixida 68 

 
HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
 

Documents d’entrada 427 

Documents d’eixida 475 

 
BENESTAR SOCIAL. 
 

Documents d’entrada 189 
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Documents d’eixida 113 

 
OCUPACIÓ I COMERÇ. 
 

Documents d’entrada 29 

Documents d’eixida 4 

 
CULTURA. 
 

Documents d’entrada 19 

Documents d’eixida 2 

 
EDUCACIÓ. 
 

Documents d’entrada 6 

Documents d’eixida 2 

 
ALCALDIA. 
 

Documents d’entrada 20 

Documents d’eixida 4 

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

Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

158/2016 03/03/2016  SERVEIS SOCIALS 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL ÚS HABITATGE 
HABITUAL SUBMINISTRAMENTS BÀSICS. 

159/2016 03/03/2016  SERVEIS SOCIALS 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL ACCIONS 
EXTRAORDINÀRIES. 

160/2016 03/03/2016  SERVEIS SOCIALS 
AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS 
BÀSIQUES. 

161/2016 03/03/2016  
RECURSOS 
HUMANS 

DENEGACIÓ PERMISOS DIES ADDICIONALS 
D’ASSUMPTES PROPIS I VACANCES A MEMBRES DE LA 
POLICIA LOCAL 

162/2016 03/03/2016  CONTRACTACIÓ 

DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ PER DANYS I 
PERJUDICIS DE L’EMPRESA COMSA SAU, PER 
SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 
CENTRE CULTURAL DE PAIPORTA (EXP. 31/2011) 

163/2016 03/03/2016  ESPORTS ASSEGURANÇA LESIONS ESCOLES ESPORTIVES 2016 

164/2016 04/03/2016  

URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 
CANVI DE TITULARITAT DE DIVERSES ACTIVITATS EN 
CARRERS DEL MUNICIPI. 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

165/2016 04/03/2016  

URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I 
POSTERIORS OCUPACIONS NÚM. 24/16 

166/2016 04/03/2016  SECRETARIA 
CONVOCATÒRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 7 
DE MARÇ DE 2016. 

167/2016 07/03/2016  
ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 

ANULACION RECIBO TERRAZA A BAR ALBACETE SITO 
EN LA CALLE SAN ANTONIO, 8 TITULAR DON 
VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ 

168/2016 07/03/2016  TRESORERIA 

ANUL�LACIÓ REBUT IAE 2014 PER CESSAMENT 
ACTIVITAT EN C/ CONVENT 72 DE CAIXABANK SA CIF 
A08663619. 

169/2016 07/03/2016  
ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 
RESOLUCIÓ REDUCCIÓ MEDICIÓ TERRASSA BAR LA 
COPLA 

170/2016 07/03/2016  

URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 
SOBRE ORDRE D’EXECUCIÓ A EDIFICI SITUAT EN EL 
CARRER SANT PASQUAL, Nº 12 

171/2016 07/03/2016  

URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 

DESISTIMENT DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE 
D’OBRES A LA SRA. MARIA PAZ MARCO TARAZONA 
PER A HABILITACIÓ D’UN BAIX PER A EXPENEDORIA 
DE TABAC EN LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE SANT 
JORDI Nº 4 CANTONADA CARRER NAVARRO GALÁN Nº 
2. 

172/2016 07/03/2016  

URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 

SOBRE PRÒRROGA TERMINI JUSTIFICACIÓ DE 
L’ACTUACIÓ ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ PER A 
COL�LOCACIÓ EN DIFERENTS PUNTS POBLACIÓ 
INCLOSES EN EL PLA D’ADQUISICIÓ DE MOBILIARI 
URBÀ (PAMU) DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

173/2016 07/03/2016  
RECURSOS 
HUMANS 

DECRET NÒMINA CORRESPONENT AL MES DE FEBRER 
DE 2016. 

174/2016 07/03/2016  

URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 
SEU FESTERA FALLA SANT ANTONI SITUADA EN EL C/ 
SANT ANTONI, 11 B 

175/2016 08/03/2016  SERVEIS SOCIALS 
AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL 
PAGAMENT PERIÒDIC. 

176/2016 08/03/2016  SERVEIS SOCIALS 

AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS 
BÀSIQUES, PROGRAMA NUTRICIONAL PERÍODE DE 
PASQUA 2016. 

177/2016 08/03/2016  

URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I 
POSTERIORS OCUPACIONS NÚM.25/16 

178/2016 08/03/2016  

URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I 
POSTERIORS OCUPACIONS NÚM. 27/16 

179/2016 08/03/2016  

URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA I 
POSTERIORS OCUPACIONS NÚM. 26/16 

180/2016 08/03/2016  SERVEIS SOCIALS 
MODIFICACIÓ DECRET 158/2016 D’AJUDES 
D’EMERGÈNCIA SOCIAL. 

181/2016 09/03/2016  ESPAI RESOLUCIÓ SOBRE RESCISSIÓ DE CONTRACTE 

182/2016 09/03/2016  
RECURSOS 
HUMANS 

NOMENAMENT COM A FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES 
DEL LLOC DE TREBALL D’AGENT DE LA POLICIA 
LOCAL AL SR. JUAN ANTONIO MORENO MASIA 

183/2016 09/03/2016  ESPAI 
RESOLUCIÓ SOBRE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS EN 
GERENT 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE 

184/2016 09/03/2016  
RECURSOS 
HUMANS 

RECONEIXEMENT I ABONAMENT DE COMPLEMENTS DE 
PRODUCTIVITAT DE FUNCIONARIS I PERSONAL 
LABORAL D’AQUEST AJUNTAMENT MES DE FEBRER I 
ALTRES CONCEPTES. 

185/2016 09/03/2016  
RECURSOS 
HUMANS 

RECONEIXEMENT TRIENNIS DEL PERSONAL DE L’ANY 
2016 

186/2016 09/03/2016  MODERNITZACIÓ 

CONTRACTACIÓ MENOR DE MANTENIMENT DE 
SUPORT DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMES 
D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA. 

187/2016 09/03/2016  
RECURSOS 
HUMANS 

APROVACIÓ BASES REGULADORES CONSTITUCIÓ 
BORSA DE TREBALL PROFESSORS CENTRE DE 
FORMACIÓ PERSONES ADULTES 

188/2016 09/03/2016  ESPAI 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVEIS DE PAIPORTA”, 
DIA 15 DE MARÇ DE 2016. 

189/2016 10/03/2016  SERVEIS SOCIALS 
RENOVACIÓ TARGETA ESTACIONAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. 

190/2016 10/03/2016  SERVEIS SOCIALS 

CONCESSIÓ TARGETA D’ESTACIONAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, MODALITAT 
ORDINÀRIA. 

191/2016 10/03/2016  SERVEIS SOCIALS 

CONCESSIÓ DE LA TARGETA D’ESTACIONAMENT PER 
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, MODALITAT 
PROVISIONAL. 

192/2016 11/03/2016  TRESORERIA 

EXPEDIENT BONIFICACIÓ TAXA RECOLLIDA I 
TRANSPORT RESIDUS SÒLIDS URBANS (FEM) ANY 
2016. 

193/2016 11/03/2016  TRESORERIA 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ MITJANÇANT FACTURES PER 
RECOLLIDA MONOMATERIAL EN IGLÚ DE PAPER 
CARTÓ I TRANSPORT A RECICLATGE I PER RECOLLIDA 
SELECTIVA PAPER I CARTÓ A ECOEMBALAJES ESPAÑA 
SA. 

 
 
La Junta de Govern Local en queda assabentada. 
 
 
4t.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE 
L’ARRENDAMENT DEL LOCAL DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL. 
 
Aquest punt queda sobre la taula a fi d'aclarir l'índex de revisió de preus que correspon 
aplicar d'acord amb el contracte adjudicat. 
 
 
5é.- CULTURA-ESPORTS.- FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MONITORS DE LES 
ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I PROGRAMES DE GIMNÀSTICA DE CONDICIONAMENT FÍSIC 
DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA. 
 
En relació a la finalització del contracte de servei de monitors de les Escoles Esportives 
municipals i programes de gimnàstica de condicionament físic de l'Ajuntament de Paiporta, 
(Exp. 19/2014) i de quants informes i documents obren en el mateix i sobre la base dels 
següents: 
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I.-ANTECEDENTS 
 
I.1.- Contracte dels serveis de monitors de les Escoles Esportives municipals i programes de 
gimnàstica de condicionament físic de l'Ajuntament de Paiporta, subscrit amb l'empresa 
EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L., en data 29 de setembre de 2014. 
 
Aquest contracte en la clàusula cinquena determina que la seua durada de dos anys (en 
períodes de vuit mesos i mig), amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals. 
 
Segons disposa la clàusula XXV del Plec que regeix el contracte, no s'estableix termini de 
garantia. 
 
I.2.- Informe del director de les Escoles Esportives, responsable del contracte de data 4 de 
febrer de 2016, segons el qual se sol�licita la finalització d'aquest contracte i no fer ús de les 
pròrrogues anuals previstes, en virtut de la clàusula V del Plec de clàusules. 
 
S'indica que la durada del contracte inicial del contracte abasta de l’1 d'octubre de 2014 al 15 
de juny de 2015, en el primer any, i de l'1 d'octubre de 2015 al 15 de juny de 2016, en el 
segon any de durada. El contracte també inclou la col�laboració en la setmana esportiva de 
festes, si és necessària. 
 
I.3.- Proposta de la regidora de l'àrea d'Esports de la mateixa data, en la qual vist l'informe 
del director de les Escoles Esportives, sol�licita s'aprove la finalització del referit contracte. 
 
I.4.- Informe de Secretaria sobre procediment a seguir de data 26 de febrer de 2016. 
 
I.5.- Informe de fiscalització emès per l'interventor municipal en data 3 de març de 2016. 
 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (en concret els articles 221,222, 303 i 102), Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector 
Públic i Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre  que aprova el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en tant no s'opose al que es disposa en el RD 
817/09 i el TRLCSP i altres disposicions concordants i d'aplicació, en matèria de contractació 
de les Entitats Locals 
 
La Junta de Govern local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la finalització del contracte de servei de monitors de les Escoles Esportives 
municipals i programes de gimnàstica de condicionament físic de l'Ajuntament de Paiporta, 
subscrit amb l'empresa EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN Y DEPORTE S.L, pel seu compliment, en 
haver transcorregut el temps de la seua durada, sense exercir l'opció de pròrroga prevista en 
el mateix. 
 
El contracte es considerarà finalitzat el dia 15 de de juny de 2016. 
 
SEGON.- Dins del termini d'un mes de finalitzar la prestació del servei s'emetrà o acta de 
compliment o recepció del contracte que justifique que el contractista ha complit les 
obligacions derivades del contracte, si aquesta és conforme el contracte s'entendrà complit 
pel contractista. 
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Conclosa la vigència del contracte, i complides pel contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no resultassen responsabilitats que hagen d'exercitar-se sobre la garantia 
definitiva, es dictarà acord de devolució o cancel�lació d'aquesta 
 
TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits notificant l’acord 
present a les persones interessades i als serveis municipals afectats. 
 
 
 
6é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA 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. 
 
En relació a 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 i sobre la base 
dels següents: 

 
I.- ANTECEDENTS 

 
I.1.- Informe proposta sobre la necessitat del manteniment, formació i suport tècnic de la 
plataforma telemàtica (portal d'ocupació i programari de gestió) de l'Agència de Col�locació 
Municipal, amb l'empresa “Investigación y Desarraollo Informático EIKON S.L.”, emès pel 
tècnic d'Orientació i Inserció laboral visat de conformitat pel regidor de l'àrea d'Ocupació i 
Comerç, de data 10 de desembre de 2015. 
 
I.2.- A aquest informe-proposta s'acompanya escrit de l'empresa INVESTIGACION Y 
DESARROLLO INFORMÁTICO EIKON S.L (IDI EIKON), de data 11 de desembre de 2015, en el qual 
es manifesta que aquesta empresa és la propietària i desenvolupadora de l'aplicació 
informàtica IDS que suporta tant el Portal d'Ocupació, com l'aplicació informàtica per a la 
gestió d'intermediació laboral que utilitza l'Ajuntament. 
 
I.3.- Plec de prescripcions tècniques del contracte realitzat pel tècnic d'Orientació i Inserció 
laboral, que estima l'import anual del contracte en 2.400 €, més 504 € d'IVA, és a dir, 2.940 € 
anuals IVA inclòs, amb una durada de quatre anys més dues pròrrogues anuals. 
 
I.4.- Providència d'Alcaldia, iniciant el referit expedient, de data 23 de desembre de 2015. 
 
I.5.- Existència de consignació pressupostària per a atendre les despeses derivades del 
contracte amb càrrec a la parida 24120 22799 del pressupost municipal (RC nº 220160000037). 
 
I.6.- Informe de Secretaria sobre procediment i Plec de clàusules administratives particulars 
de data 24 de febrer de 2016. 
 
I.7.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'interventor municipal en data 3 de març de 
2016. 
 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en concret els articles 109, 110 i 112, Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector 
Públic i Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de la Llei de 
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Contractes de les Administracions Públiques, en tant no s'opose al que es disposa en el RD 
817/09 i el TRLCSP i altres disposicions concordants i d'aplicació, en matèria de contractació 
de les Entitats Locals. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER Aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment, formació i suport 
tècnic de la plataforma telemàtica (portal d'ocupació i programari de gestió) de l'Agència de 
Col�locació Municipal. 
 
SEGON.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars 
que hauran de regir la contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà 
mitjançant procediment negociat sense publicitat previst a l’art. 170 d) del TRLCSP i 
tramitació ordinària, sent la base de licitació de 9.600 € més 2.016,00 € d'IVA, és a dir, 
11.616,00 € IVA inclòs. El contracte tindrà una durada de quatre anys, amb opció de dues 
pròrrogues anuals. 
 
TERCER.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, sol�licitant proposta a l'empresa 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO EIKON S.L (IDI EIKON), com a única empresa 
capacitada per a l'execució del contracte, deixant constància de tot açò en l'expedient. 
 
 
 
7é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L'ALCALDIA I DELS REGIDORS/ES DELEGATS. 
 
7.1.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA 
SOLERA DE FORMIGÓ EN EL JARDÍ DE VILLA AMPARO. 
 

 

I.-FETS 

I.1.-Memòria valorada redactada i Plec de prescripcions tècniques redactat per l'arquitecte 
tècnic municipal, Sr. Alfonso Tarazona Juan, per a l'obres de la solera de formigó en el Jardí 
de Villa Amparo, per a poder instal�lar uns jocs per a xiquets, el pressupost dels quals 
ascendeix a 9.101,05.-€ més 1.911,22.-€ en concepte d'IVA, aprovada per Decret d'Alcaldia nº 
1211, de data 10 de desembre de 2015. 

I.2.-Retenció de crèdit de data 15 de març per import de 8.106,00.-€ amb càrrec a la partida 
15320.21000. 

I.3.-S'ha sol�licitat pressupost a les empreses següents: 
 
        EDIFICACIONES MARÍ BAIXAULUI, S.L. 
        FORMAS CONSTRUCTIVAS, S.A. FORCONSA 
        MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS, S.L. 
        CONSTRUCCIONES FERRANDIS NAVARRETE, S.L. 
        CONSTRUCCIONES GARBÍ E HIJOS, S.L. 
        RAIFE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. 
        RAFAEL JÁNDULA ALBA  
 
I.4.- Informe tècnic favorable a l'adjudicació a l'oferta més avantatjosa que és la presentada per 
la mercantil FORMAS CONSTRUCTIVAS, S.A. FORCONSA. 
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II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1.- L'art. 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant, TRLCSP), al tenor del qual, 
els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, 
complint amb les normes establides a l'article 111. En els contractes d'obra es consideren 
contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 euros. 
 
II.2.- Segons el que es disposa a l'art. 111 de l'indicat text legal, en els contractes menors definits 
a l'article 138.3, la tramitació de l'expedient només exigirà l'aprovació de la despesa i la 
incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les 
normes de desenvolupament d'aquesta Llei establisquen. En el contracte menor d'obres, haurà 
d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici que haja d'existir el corresponent 
projecte quan normes específiques així ho requerisquen. 
 
II.3.- Disposició addicional segona de l'indicat text legal que estableix les normes específiques de 
contractació en les Entitats Locals, a tenor de la qual, corresponen als alcaldes i als presidents de 
les Entitats Locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes 
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no supere el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos 
els de caràcter plurianual quan la seua durada no siga superior a quatre anys, sempre que 
l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
Vist el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
en el que no s'opose al TRLCSP i al RD 817/2009, modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 
d'agost, Resolució d'Alcaldia nº 690/2015, de 3 de juliol, delegant atribucions i funcions de la 
seua competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contracte menor de les obres d'execució de la solera de formigó 
en el Jardí de Villa Amparo i en la seua conseqüència: 
 
Adjudicar, a la mercantil FORMAS CONSTRUCTIVAS, S.A. FORCONSA, el contracte per a les obres 
de la solera de formigó en el Jardí de Villa Amparo, per import de 6.698,72.-€ més 1.408,73.-€ en 
concepte d'IVA (8.105,45.-€) d'acord amb la memòria valorada, el plec de prescripcions 
tècniques, les condicions administratives, l'oferta presentada i l'informe tècnic emès a aquest 
efecte. 
 
Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 15320.21000. 
 
Significar al contractista que serà responsable durant tota la vigència del contracte de tots els 
danys i perjudicis tant directes com a indirectes que puga ocasionar, tant a tercers com a béns 
municipals com a conseqüència del contracte havent de reparar els danys causats, d'acord, amb 
el que es disposa a l'art. 97 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, per al que haurà de tenir subscrit una assegurança de responsabilitat civil, que haurà 
d'aportar prèviament a l'inici de l'obra. 
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SEGON.- Significar a la persona adjudicatària que en el termini de deu dies des que se li notifique 
l'adjudicació haurà d'acreditar la constitució de la garantia definitiva per import de 334,93.-€, 
equivalent al 5% de l'import d'adjudicació. 
 
TERCER.- Notificar l’acord present a quantes persones interessades hi haja en l'expedient i seguir 
en l'expedient el procediment i els tràmits establits en la normativa vigent. 
 
 
7.2.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- ACCEPTACIÓ DECLARACIÓ RESPONSABLE 
EFECTUADA PEL SR. CRISTÓBAL GARCÍA MARTÍN I EL SR. ADRIÁN GUIJARRO DE LOS SANTOS 
EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT DE BÉNS GUIJARRO GARCÍA C.B. PER A 
L'ACTIVITAT DE TALLER ELECTROMECÀNIC EN L’AV. FRANCESC CISCAR 16-B 
 
1.- En data 15 de desembre de 2014 es presenta declaració responsable ambiental per a 
l'activitat de taller electromecànic en l’Av. Francesc Ciscar 16-B esmenant la totalitat de la 
documentació el 15 de febrer de 2016. 
 
2.- En el termini d'informació pública i audiència a les persones interessades no s'han produït 
al�legacions ni suggeriments. 
 
3.- La sol�licitud reuneix els requisits exigits legalment i està acompanyada de la documentació 
preceptiva. 
 
4.- Els informes emesos a aquest efecte són favorables. 
 
5.- L'art. 69 de la citada Llei 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 a que pertocara. 
 
Considerant el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i en la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, Resolució d'Alcaldia nº 690/2015, de 3 de juliol, delegant 
atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions 
d'aplicació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 
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PRIMER.-Acceptar la declaració responsable efectuada pel Sr. Cristóbal García Martín i Sr. Adrián 
Guijarro de los Santos en nom i representació de la Comunitat de Béns Guijarro García C.B. per a 
l'activitat de taller electromecànic en l’Av. Francesc Ciscar 16-B, D. I en la seua conseqüència 
determinar que la mateixa assorteix els efectes previstos en l'art. 69 de la Llei 6/2014, de 25 de 
juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat 
Valenciana, significant-li que de conformitat amb l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació 
o document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable ambiental efectuada, 
determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment en què es 
constaten tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet 
que pertocara. 
 
SEGON.- Autoritzar l'abocament a la xarxa municipal condicionat 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 1.437,50.-€. 
 
QUART.- Notificar a quantes persones interessades hi haja en l'expedient. 
 
 
7.3.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D'ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ EN ÀREES DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA ITÀLIA I EN 
ZONA VERDA VILLA AMPARO. 
 
Vist l'expedient de contractació de l'adquisició de mobiliari urbà en àrees de jocs infantils en 
plaça Itàlia i zona verda Villa Amparo de Paiporta, i de quants informes i documents obren en el 
mateix i sobre la base dels següents. 
 

I.-ANTECEDENTS 
 
I.1.- Acord de la Junta de Govern Local de data 6 d'octubre de 2015, aprovant l'expedient i els 
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte d'adquisició de 
mobiliari urbà en àrees de jocs infantils en plaça Itàlia i zona verda Villa Amparo de Paiporta, 
inclòs en el Pla d'Inversió en parcs i Jardins de la Diputació de València de 2015 (PIPJ2015/184), 
l'adjudicació de la qual es realitza mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. Havent-
se publicat en el Perfil del contractant municipal i B.O.P nº 205 de 26 d'octubre de 2015. 
 
La base de licitació del contracte és de 33.048.00 € més 6.940.08 € en concepte d'IVA (21%), és a 
dir, 39.998.08 € IVA inclòs. 
 
I.2.- A aquest procediment s'han presentat les empreses següents: 
 

1 INSER URBANA  S.L. 
2 GRUPO NIBERMA SL. 
3 NOVATILU SLU 
4 GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.L. 
5 CESPED ARTIFICIAL CASTELLON S.L.(CESPECAS) 
6 INGENIERA NATURAL AGUA Y MEDIO AMBIENTE S.L. 
7 AGLOMERADOS LOS SERRANOS SLU 
8 TROE S.L. 
9 DR PLAY S.L: 
10 CONALSA S.A. 
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I.3.- Efectuada l'obertura dels sobres de documentació administrativa han sigut admeses totes 
les ofertes presentades, després de la qual cosa l'obertura de les ofertes econòmiques ofereix 
el resultat següent: 
 
EMPRESA OF. ECONÒMICA  

(sense IVA) 
IVA OF. ECONÒMICA 

(amb IVA) 
INSER URBANA SL 30.916,00 6.492,36 37.408,36 
GRUPO NIBERMA SL 29.743,20 6.246,07 

€ 
35.989,27 

NOVATILU SLU 27.245,00 5.721,45 32.996,45 
GALITEC DESARROLLOS 
TECNOLOGICOS S.L. 

31.600,00 6.636,00 38.236 

CESPECAS S.L. 26.285,00 5.519,85 31.804,85 
INGENIERA NATURAL AGUA Y 
MEDIO AMBIENTE S.L. 

28.740,00 6.035,40 34.775,40 

AGLOMERADOS LOS SERRANOS SLU 32.262,38 6.775,10 39.037,48 
TROE S.L. 28.856,00 6.059,76 34.915,76 
DR PLAY S.L. 27.900,00 5.589,00 33.759,00 
CONALSA S.A. 28.805,78 6.049,21 34.854,99 

 
I.4.- Pel que atenent als criteris establits en el plec de clàusules, les ofertes econòmiques 
presentades pels licitadors, han obtingut la puntuació que s'indica, quedant classificades de la 
manera següent: 
 

 EMPRESA punts 
1 CESPED ARTIFICIAL CASTELLON S.L.(CESPECAS) 100,00 € 
2 NOVATILU S.L.U. 96,48 € 
3 DR PLAY S.L 94,21 € 
4 INGENIERA NATURAL AGUA Y MEDIO AMBIENTE S.L. 91,46 € 
5 CONALSA S.A. 91,25 € 
6 TROE S.L. 91,09 € 
7 GRUPO NIBERMA S.L. 88,37 € 
8 INSER URBANA S.L. 85,02 € 
9 GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.L. 83,18 € 
10 AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.L.U. 81,47 € 

 

I.5.- Considerant l'oferta presentada per CESPED ARTIFICIAL CASTELLON S.L. (CESPECAS), 
l'econòmicament més avantatjosa de les presentades i segons el que es disposa en l'article 
151 del TRLCSP, se li ha requerit perquè presente justificant de dipòsit de garantia definitiva, 
certificats d'estar al corrent amb les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
justificant de pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil i altra documentació 
complementària. 

I.6.- Aquest termini ha transcorregut sense que l'empresa haja presentat documentació 
alguna, tal com s'acredita amb l’informe de l'encarregat del registre de data 25 de gener de 
2016 que obra en l'expedient 

I.7.- Pel que de conformitat amb el que es disposa a l'article 151.2), que determina que de no 
emplenar-se adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el 
licitador ha retirat la seua oferta, procedint-se en aqueix cas a recaptar la mateixa 
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagen quedat classificades les ofertes, 
s'ha requerit a l'empresa NOVATILU S.L., següent classificada, perquè presente justificant de 
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dipòsit de garantia definitiva, certificats d'estar al corrent amb les seues obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i justificant de pòlissa d'assegurança de Responsabilitat 
Civil i altra documentació complementària prevista en el plec de clàusules. 

I.8.- La citada empresa ha presentat justificant del dipòsit de la garantia definitiva i la 
documentació indicada, en data 10-02/2016 (RE 22016003632). 

I.9- Informe de Secretaria amb proposta d'adjudicació de data 15 de febrer de 2016. 

I.10.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'interventor municipal en data 17 de març 
de 2016. 

I.- FONAMENTS JURÍDICS 

II.1.-. Vist el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, i el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, en tant no s'opose al que es 
disposa en el RD 817/09 i el TRLCSP i altra normativa d'aplicació en la contractació de les 
Corporacions Locals i la proposta de la Mesa de Contractació. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat 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.- Declarar vàlid l'acte de licitació del contracte d'adquisició de mobiliari urbà en àrees 
de jocs infantils en plaça Itàlia i zona verda Villa Amparo de Paiporta, inclòs en el Pla 
d'Inversió en Parcs i Jardins de la Diputació de València de 2015 (PIPJ2015/184) i en 
conseqüència: 

.- Excloure de la licitació a l'empresa CESPED ARTIFICIAL CASTELLON S.L.(CESPECAS), per 
considerar que la mateixa ha retirat la seua oferta al no haver presentat en el termini establit 
per a açò, justificant de dipòsit de garantia definitiva, certificats d'estar al corrent amb les 
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i justificant de pòlissa d'assegurança de 
Responsabilitat Civil i altra documentació complementària prevista en el plec de clàusules. 

.- Adjudicar el contracte referit de l'adquisició de mobiliari urbà en àrees de jocs infantils en 
plaça Itàlia i zona verda Villa Amparo de Paiporta, a l'empresa NOVATILU S.L. amb CIF nº B-
98.197.916, per un import de 27.245,00 €, més 5.721,45 € d'IVA, és a dir, 32.996,45 € IVA 
inclòs, amb un termini d'execució d'un mes. 

SEGON.- Disposar la despesa derivada del contracte, amb càrrec a la partida 7100 62500 del 
pressupost municipal. 

TERCER.- Notificar l'adjudicació a tots els licitadors 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 la present Resolució. 

Prèviament a la formalització del contracte haurà d'abonar les despeses de publicació de la 
licitació en el B.O.P., per import de 234,15 €, tal com disposa el plec de clàusules 
administratives. 

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits que legalment li siguen aplicables. 
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7.4.- SANITAT I SALUT PÚBLICA.- APROVACIÓ DE PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER ALS 
TRACTAMENTS DE DESINSECTACIÓ, DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ DELS EDIFICIS PÚBLICS 
MUNICIPALS, CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ZONES EXTERIORS, TRACTAMENT DE 
DESODORACIÓ DE PARCS I JARDINS, CONTROL DE MOSQUITS, VIGILÀNCIA I CONTROL DEL 
MOSQUIT TIGRE, CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI I ESTABLIMENT DEL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL�LOSI, AIXÍ COM EL SERVEI ATENCIÓ A LA CIUTADANIA. 

Vist l'expedient de contractació dels serveis per als tractaments de desinsectació, desinfecció 
i desratització dels edificis públics municipals, clavegueram municipal i zones exteriors, 
tractament de desodoració de parcs i jardins, control de mosquits, vigilància i control del 
mosquit tigre, control de la processionària del pi i establiment del programa municipal de 
prevenció de la legionel�losi, així com el Servei Atenció Ciutadana, i quants documents i 
informes obren en el mateix i sobre la base dels següents: 

ANTECEDENTS 

I.- Decret d'Alcaldia nº 46/2014 de data 27 de gener de 2014, en el punt segon del qual 
determina l'inici de l'expedient per a contractar els serveis esmentats atès que la Corporació 
manca dels suficients mitjans propis tant personals com a materials per a dur-los a terme. 

II.- Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives de data 4 de novembre de 
2014 i posteriors informes d'objecció de la Intervenció municipal de dates 10 de novembre de 
2014 i 28 de gener de 2015. 

III.- Nou plec de prescripcions tècniques de data 29 de febrer de 2016, en el qual es descriuen 
les característiques concretes del servei que es pretén contractar, així com l'import estimat 
del mateix. 

IV.- Existència de consignació pressupostària per a atendre les despeses derivat del contracte 
en la partida 31100 227999 (RC nº 22160007237). 

V.- Informe de Secretària sobre procediment i plec de clàusules administratives particulars de 
data 10 de març de 2016. 

VI.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'Interventor municipal en data 16 de març 
de 2016. 

FONAMENTS JURÍDICS 

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

 



 

Junta de Govern Local 21.03.2016 15/17 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació dels serveis per als tractaments de 
desinsectació, desinfecció i desratització dels edificis públics municipals, clavegueram 
municipal i zones exteriors, tractament de desodoració de parcs i jardins, control de 
mosquits, vigilància i control del mosquit tigre, control de la processionària del pi i 
establiment del programa municipal de prevenció de la legionel�losi, així com el Servei 
Atenció Ciutadana. 

SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars 
que hauran de regir la contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, sent la base de licitació el mateix de 
82.644,63 €, més 17.355,37 € d'IVA (21%), és a dir, 100.000,00 € IVA inclòs, amb una durada 
de dos anys i la possibilitat de dues pròrrogues anuals. 

TERCER.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida nº 31100 227999 del 
Pressupost municipal 2016 (RC nº 22160007237). 

QUART.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, publicant els anuncis que siguen 
preceptius, deixant constància de tot açò en l'expedient. 

 

7.5.- MODERNITZACIÓ.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ 
INFORMÀTICA DEPORVISION. 

Vist l'expedient de contractació del servei de manteniment de l'aplicació informàtica 
DEPORVISION instal�lada en el Poliesportiu Municipal, s'emet l’informe següent, sobre la base 
dels següents: 

I.- ANTECEDENTS 

I.1.- Informe proposta sobre la necessitat del comptar amb el servei de manteniment de 
l'aplicació informàtica DEPORVISION instal�lada en el Poliesportiu municipal, de data 26 de 
febrer de 2016. 

I.2.- Escrit de l'empresa VALBIT INGENIERIA S.L., de data 14 de desembre de 2015, que inclou 
certificat de propietat del programari de control d'accessos i gestió esportiva “Deporvision” i 
proposta de manteniment de la mateixa per un import anual de 1.315,80 € anuals IVA inclòs. 

I.3.- Informe de la tècnica d'Informàtica de data 18 de desembre de 2015, segons el qual, vist 
l'anterior escrit manifesta que la referida empresa VALBIT INGENIERIA S.L. és l'única 
habilitada per a realitzar el manteniment de l'aplicació Deporvisión, ja que és la propietària 
de la mateixa. 

I.4.- Providència d'Alcaldia, iniciant el referit expedient, de data 1 de març de 2016. 
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I.5.-. Plec de prescripcions tècniques del contracte realitzat pel tècnic d'Orientació i Inserció 
Laboral, que estima l'import anual del contracte en 1.087,44 €, més 228.36 € d'IVA, és a dir, 
1.315,80 € anuals IVA inclòs i una durada de quatre anys més dues pròrrogues anuals. 

I.6.- Existència de consignació pressupostària per a atendre les despeses derivades del 
contracte amb càrrec a la partida 92310 22799 del Pressupost municipal (RC nº 
220160000011). 

I.7.- Informe de Secretaria sobre procediment i plec de clàusules administratives particulars 
de data 8 de març de 2016. 

I.8.- Informe de fiscalització favorable, emès per l'Interventor municipal de data 16 de març 
de 2016. 

II.- FONAMENTS JURÍDICS 

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per 
l'article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
acorda: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment de l'aplicació 
informàtica de control d'accessos i gestió esportiva “Deporvision”, instal�lada en el 
Poliesportiu municipal. 

SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars 
que hauran de regir la contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà 
mitjançant procediment negociat sense publicitat previst a l’art. 170 d) del TRLCSP i 
tramitació ordinària, sent la base de licitació de 4.349,75 € més 913,45 € d'IVA, és a dir, 
5.263,20 € IVA inclòs i la durada de contracte de quatre anys amb possibilitat de dues 
pròrrogues anuals. 

TERCER.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, sol�licitant proposta a l'empresa 
VALBIT INGENIERIA S.L., com a única empresa capacitada per a l'execució del contracte, 
deixant constància de tot açò en l'expedient. 

 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió, alçant-se la mateixa a les dotze hores i trenta-cinc minuts del 21 de març de 2016. 
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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 5 
d´abril de 2016. 
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI 
  
 
 
 

 
 
 

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


