
ACTA NÚM 20.

Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 21 de novembre de 2016.
 
A Paiporta, sent les dotze hores del dia 21 de novembre 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:
 

  Zaira Martínez Chisbert
  Encarna Signes Segrelles
    María Teresa Verdú Cantó

 
SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset
 
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.- Aprovar l’acta anterior de Junta de Govern Local núm. 19, de 7 de novembre de 2016. 
 

2n.- SECRETARIA GENERAL.- 242/2016/ACU.- Correspondència oficial entre els dies 1 i 15 de novembre

de 2016.

 

3r.- SECRETARIA.- Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia i Regidories delegades de l’àrea, des de

l’última sessió celebrada de la Junta de Govern Local.
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4t.-  HISENDA  I  ADMINISTRACIÓ  GENERAL.-  243/2016/ACU.-  Adjudicació  del  contracte  de  servei  de

suport i manteniment del programa de gestió de recursos humans GINPIX 7.

 

5é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 231/2016/ACU.- Adjudicació del contracte de manteniment

de l´aplicació informàtica EUROCOP que utilitza la policia local de Paiporta.

 

6é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 235/2016/ACU.- Aprovació de devolució d´avals I fiances.

 

7é.-  BENESTAR SOCIAL.–  237/2016/ACU.-  Conveni  de  col.laboració  entre  l´Ajuntament  de  Paiporta  i

Cáritas parroquial La Inmaculada Concepción per al "PROJECTE DE REFORÇ EDUCATIU 2016".

 

8é.-  BENESTAR  SOCIAL.-  238/2016/ACU.-  Conveni  de  col.laboració  entre  l´Ajuntament  de  Paiporta  i

Cáritas parroquial La Inmaculada Concepción per al “PROJECTE HIGIENE INFANTIL 2016".

 

9é.-  BENESTAR  SOCIAL.-  239/2016/ACU.-  Conveni  de  col.laboració  entre  l´Ajuntament  de  Paiporta  i

Cáritas parroquial La Inmaculada Concepción per al "PROJECTE CAMPANYA NADAL 2016: ALIMENTACIÓ

FRESCA I PRODUCTES PERIBLES".

 

10é.- BENESTAR SOCIAL 240/2016/ACU.- Conveni de col.laboració entre l´Ajuntament de Paiporta i Creu

Roja Espanyola, Comité Comarcal de l´Horta Sud per al "PROJECTE ACOMPANYAMENT I ACTIVACIÓ PER A

PERSONES AFECTADES PER LA CRISI".

 

11é.-  BENESTAR  SOCIAL  236/2016/ACU.-  Conveni  de  col.laboració  entre  l´Ajuntament  de  Paiporta  i

Cáritas parroquial Sant Jordi Màrtir per al "PROJECTE LLAR 2016".

 

12é.-  CULTURA.- 244/2016/ACU.-  Exempció  del  preu  públic  per  cessió  de  l´Auditori  Municipal  a

l'associació ALDIS

 

13é.- OCUPACIÓ I COMERÇ - 234/2016/ACU.- Bases de participació Mercat de Nadal.

 

14é.- Informació i propostes de l’Alcaldia i de les regidores i regidors delegats.

Iniciat l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia es varen adoptar els acords següents:
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1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 19
DE 7 DE NOVEMBRE DE 2016.
 
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació a l´acta nº
19/2016 de 7 de novembre de 2016. I, en no formular-se cap manifestació, es consideren aprovades les
actes  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 1 al 15 de novembre
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 121

Documents d’eixida 105

 

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.

Documents d’entrada 465

Documents d’eixida 367

 

BENESTAR SOCIAL.

Documents d’entrada 346

Documents d’eixida 50

Pàgina 3 de 34



 

OCUPACIÓ I COMERÇ.

Documents d’entrada 19

Documents d’eixida 21

 

CULTURA.

Documents d’entrada 46

Documents d’eixida 29

 

EDUCACIÓ.

Documents d’entrada 72

Documents d’eixida 8

 

ALCALDIA.
 

Documents d’entrada 13

Documents d’eixida 10

 
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
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1012/2016 31/10/16
INTERVENCIÓ

GENERAL
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL PRÉSTEC BANKIA 

1013/2016 31/10/16 ESPAI

RESOLUCIÓ SOBRE APROBACIÓ DE LA CONTRACCTACIÓ DE UNA
TREBALLADORA PER AL SERVICI DE NETETJA D´ÉDIFICIS EN LA

MODALITAT DE CONTRACTE PER SUBSTITUCIÓ DE
TREBALLADORA AMB DRET A RESERVA DE LLOC DE TREBALL

1014/2016 02/11/16 ESPAI

SOBRE ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE LES INDEMNITZACIONS
PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR
EN EL PROCÉS DE CREACIÓN DÚNA BORSA DE TREBALL PER AL

LLOC DE CONSERGE-ENTERRADOR

1015/2016 02/11/16 ESPAI

RESOLUCIÓ PER A LA CONTRACCTACIÓ D´UNA TREBALLADORA
PER A COBRIR EL LLOC DE TRABLL DE PEÓ DE NETETJA VIÀRIA
CON MOTIU DE LA JUBILACIÓ D'UN TREBALLADOR D'AQUESTE

SERVICI

1016/2016 02/11/16 TRESORERIA REPOSICIÓ Nº 2 ACFT ANY 2016

1017/2016 02/11/16 GESTIÓ TRIBUTARIA
DEVOLUCIÓ INGRESSOS TAXA LLICÈNCIA D'OBRES. HELADOS

ARTESANOS LLINARES SL.

1018/2016 02/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

CORRECCIÓ D´ERROR AL TÍTOL DEL DECRET Nº 1006/2016, DE 28
D´OCTUBRE, DE L´ÀREA D´URBANISME, MEDI AMBIENT I

SOSTENIBILITAT, SOBRE AUTORITZACIÓ PER A INSTAL.LACIÓ
ATRACCIONS FERIALS DEL 28 D´OCTUBRE AL 13 DE NOVEMBRE.

1019/2016 02/11/16 BENESTAR SOCIAL
MODIFICACIÓ DECRET 1001/2016, D´AJUDES D'EMERGÈNCIA

SOCIAL D'ÚS D'HABITAGE HABITUAL. SUBMINISTRAMENTS
BÀSICS.

1020/2016 03/11/16 INTERIOR
CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

(TERRASSES) A DON ROBERTO VINCENZI EN LA CTRA. PICANYA,
18-B "BAR PIZZERIA CORS"

1021/2016 03/11/16 CONTRACTACIÓ
APROVACIÓ D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN ROCÒDROM I
BOULDER EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PAIPORTA.

1022/2016 03/11/16 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

LLICÈNCIA OBRES A GAS NATURAL CEGAS SA
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SOSTENIBILITAT

1023/2016 03/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ CARRER
ALBAL 12 - 12 NÚM. 92/16

1024/2016 04/11/16
AUDITORI

MUNICIPAL

SOBRE CONTRACTACIÓ MENOR DE LA REPRESENTACIÓ DE L
´ESPECTACLE EL FILL QUE VULL TINDRE A L´AUDITORI

MUNICIPAL, EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2016

1025/2016 04/11/16 ESPAI
CONVOCATRÓRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ
DE L´ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "EMPRESA DE SERVICIS DE

PAIPORTA", DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2016.

1026/2016 04/11/16
INTERVENCIÓ

GENERAL
APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2016/1804

1027/2016 04/11/16 SECRETARIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2016.

1028/2016 04/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

AUTORITZACIÓ PER A INSTAL·LACIÓ ATRACCIÓ FIRAL YUMPING
EN PARCEL·LA PRIVADA AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 2369901

YJ2626N0001RB SITUADA EN LA C/ SANTA ANA 65 SEGONS
CADASTRE DEL 4 Al 13 DE NOVEMBRE

1029/2016 04/11/16 CONTRACTACIÓ

CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT TRAMITAT PER A

ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SEGUR DELS VEHICLES
MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA

1030/2016 04/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ CARRER
SALVADOR GINER 12 - 12, NÚM. 93/16

1031/2016 07/11/16
INTERVENCIÓ

GENERAL
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIA.MOD 2016/40

1032/2016 07/11/16
GABINET D
´EDUCACIÓ

PAGAMENT SEGONA FASE XARXA LLIBRES

1033/2016 07/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

APERTURA D´ESTABLIMENTS EN DIVERSOS CARRERS
DE LA POBLACIÓ

1034/2016 08/11/16 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

APROVACIÓ DIVERSOS PROJECTES OBRES INVERSIONES
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SOSTENIBILITAT SOSTENIBLES MUNICIPALS ANY 2016

1035/2016 08/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

SOBRE PRÒRROGA PLAÇ EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DE L´IMMOBLE VILLA AMPARO INCLOSES EN EL

PPOS 2014-2015 I EN EL CONVENI SINGULAR DE
COL·LABORACIÓ SUSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE

VALÈNCIA I L´AJUNTAMENT DE PAIPORTA 

1036/2016 08/11/16 PERSONAL
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA FORMACIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D

´IGUALTAT

1037/2016 08/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

ORDRE EXECUCIÓN NETEJA I TANCAMENT SOLARS SECTOR II 

1038/2016 10/11/16
INTERVENCIÓ

GENERAL
APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2016/1805

1039/2016 10/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

DESESTIMENT LLICÈNCIA OBERTURA SOLICITADA PER LA SRA. Mª
DEL MAR CLEMENTE ZAHONERO EN EL CARRER ALBAL, 1

EXPTE.59/15

1040/2016 10/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ EN EL
CARRER FEDERICO GARCIA LORCA, 15 - 4 NÚM.94/16

1041/2016 10/11/16 CONTRACTACIÓ
CONVOCATÒRIA DE MESA DE CONTRACTACIÓ PER OBERTURA DE

PLIQUES REFERENT AL CONTRACTE DE SEGUR DELS VEHICLES
MUNICIPALS DE L´AJUNTAMENT DE PAIPORTA.

1042/2016 10/11/16 CONTRACTACIÓ
CONVOCATÒRIA DE MESA DE CONTRACTACIÓ PER OBERTURA DE

PLIQUES DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL REG I
TELEGESTIÓ EN EL PARQU DE VILLA AMPARO (SECTOR II).

1043/2016 10/11/16 CONTRACTACIÓ
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT
D´UNIFORMITAT BÀSICA PER A LA POLICIA LOCAL DE PAIPORTA.

1044/2016 11/11/16 GESTIÓ TRIBUTARIA
APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE IIVTNU (PLUSVÀLUA) 456 I 457

A MÉS DE LA 510 A LA 657

1045/2016 11/11/16 CADASTRE
MODIFICACIÓ DE VALORS DE L´IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

DE NATURALESA URBANA, PER CORRECCIONS EN L'EMISSIÓ

1046/2016 11/11/16 GESTIÓ TRIBUTARIA APROVACIÓ MODIFICACIONS EXACCIONS MUNICIPALS DE TAXES

Pàgina 7 de 34



DEL MES DE OCTUBRE

1047/2016 11/11/16 GESTIÓ TRIBUTARIA
APROVACIÓ MODIFICACIONS EXACCIONS MUNICIPALS DE IVTM

MES DE OCTUBRE

1048/2016 11/11/16 PERSONAL
APROVACIÓ BASES REGULADORES PROCÉS SELECTIU PER A LA

CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE CONDUCTOR D
´AMBULÀNCIA

1049/2016 11/11/16 PERSONAL
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU

PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D
´ADMINISTRATIU/VA

1050/2016 11/11/16 PATRIMONI
DECLARACIÓ DESISTIMENT RECLAMACIÓ PATRIMONIAL

PRESENTADA PER LA SRA. MARÍA GARCÍA GÓMEZ (EXPTE.
11/15).

1051/2016 11/11/16 PATRIMONI
ESTIMACIÓ RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA

SRA. DOLORES RODRÍGUEZ SOLER (EXPTE. 14/15).

1052/2016 11/11/16 PATRIMONI
DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA PER EL

SR. NORDINE ALAMAS DOMATCH (EXPTE. 26/15).

1053/2016 11/11/16 CULTURA
PAGAMENT DE DESPESES DE DESPLAÇAMENT AL TÉCNIC DE

CULTURA PER ASSISTÈNCIA A LA FIRA TROVAM

1054/2016 11/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

ORDRE EXECUCIÓN REPARACIÓ ARQUETA DOMICILIÀRIA A LA
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER REGINO MAS, NÚM. 2

1055/2016 11/11/16 
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ RESPONSABLE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA VIVENDA
SITUADA AL CARRER VINALESA, NÚM. 17

1056/2016 11/11/16
INTERVENCIÓ

GENERAL
APROVACIÓ OBLIGACIONS ASSISTÈNCIA A SESSIONS REGIDORS I

ASSIGNACIONS A PARTITS POLÍTICS OCTUBRE 2016

1057/2016 14/11/16 CONTRACTACIÓ

CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES I REQUERIMENT DE
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN EL PROCEDIMENT

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL REG I TELEGESTIÓ EN EL

PARC VILLA AMPARO DE PAIPORTA (SECTOR II.)

1058/2016 14/11/16 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

APROVACIÓ PROJECTE OBRES "CONSTRUCCIÓ 130 NÍNXOLS

Pàgina 8 de 34



SOSTENIBILITAT CEMENTERI VELL DE PAIPORTA"

1059/2016 15/11/16
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

PRÒRROGA INSTAL·LACIONS FIRALS EN LA PARCEL·LA
CADASTRAL 2369901YJ2626N0001RB, SITUADA EN EL CARRER

SANT ANA 65 DEL 14 Al 20 DE NOVEMBRE

1060/2016 15/11/16 BENESTAR SOCIAL
AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL.  ÚS D'HABITATGE HABITUAL .

HIPOTECA.

La Junta de Govern Local en queda assabentada.
 

4t.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 243/2016/ACU.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI
DE SUPORT I MANTENIMENT DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS GINPIX 7.

Vist  el  expedient  de  contractació  del  servei  de  suport  i  manteniment  del  programari  de  gestió  de
recursos humans “ginpix 7” que utilitza el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament d'i quants
documents i informes obren en el mateix i sobre la base dels següents:

I.-ANTECEDENTS 

I.1.- Acord de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2016, aprovant l'expedient de contracte del
referit servei de manteniment 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 el art
170 d) del TRLCSP.

I.2.- A aquest procediment negociat sense publicitat, a l'empara del que es disposa en el citat art. 170 d),
s'ha convidat a l'empresa  INVESTIGACION SOLUCIONES AVANZADAS E INFORMÁTICA APLICADA S.L.., per ser
l'única habilitada per a realitzar el referit manteniment, en ser propietària de la  aplicació informàtica el
manteniment de la qual es pretén contractar.

I.3.- Realitzada l'obertura del sobre de documentació administrativa i oferta econòmica, s'ha realitzat la
corresponent  negociació  per  la TAG  del  Departament  de  Personal,  que  ha  versat  sobre  qüestions
tècniques, mantenint-se el preu inicial oferit per l'empresa de 9.865,60 € més 2.071,78 €  d'IVA, és a dir
11.937,38€ IVA inclòs 

I.4.- D'acord amb el que es disposa en l'article 151 del TRLCSP, s'ha requerit a l'empresa perquè present
justificant d'haver constituït garantia definitiva  i altra documentació complementària, mitjançant Decret
d'Alcaldia nº 979 de data 26 d'octubre de 2016. 

I.5.- La citada empresa ha presentat justificant del dipòsit de la garantia definitiva i la documentació

Pàgina 9 de 34



complementària requerida en el termini establit per a açò.

I.- 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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Declarar vàlid l'acte de licitació i adjudicar el contracte del servei de suport i manteniment del
programari de gestió de recursos humans “GINPIX 7” que utilitza el Departament de Recursos Humans
de  l'Ajuntament  de  Paiporta,  a  l'empresa “INVESTIGACION  SOLUCIONES  AVANZADAS  E  INFORMÁTICA

APLICADA S.L., per import de 9.865,60 € més 2.071,78 € d'IVA, és a dir 11.937,38€ IVA inclòs, d'acord amb
la seua oferta i les millores, consistent en formació mitjançant assistència gratuïta a webinars (cursos de
formació per internet) sobre les modificacions legislatives i actualitzacions que requerisquen els mòduls
de  gestió  indicada  resultants  de  la  negociació  realitzada,  amb  una  durada  de  quatre  anys,  amb
possibilitat de dues pròrrogues anuals.

SEGON.-  Disposar  la  despesa  derivada  del  contracte  amb  càrrec  a  la  partida  nº  92310  22799  del
Pressupost Municipal (RC nº 220160000048)

TERCER.- Notificar i requerir a l'adjudicatari 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

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits que legalment li siguen aplicable.

5é.-  HISENDA  I  ADMINISTRACIÓ  GENERAL.-  231/2016/ACU.-  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DE
MANTENIMENT  DE  L´APLICACIÓ  INFORMÀTICA  EUROCOP  QUE  UTILITZA  LA  POLICIA  LOCAL  DE
PAIPORTA.

I.- ANTECEDENTS 

I.1.- Acord de la Junta de Govern Local de 16 de maig de 2016, aprovant l'expedient de contracte del

referit servei de manteniment 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 el art

170 d) del TRLCSP.
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I.2.- A aquest procediment negociat sense publicitat, a l'empara del que es disposa en el citat art. 170 d),

s'ha convidat a l'empresa EUROCOP SECURITY SYSTEMS S.L., propietària d'aquesta  aplicació informàtica

i per tant l'única habilitada per a realitzar el seu manteniment.

I.3.- Realitzada l'obertura del sobre de documentació administrativa i oferta econòmica, s'ha realitzat la

corresponent  negociació  per  la Tècnica  d´Informàtica,  que  ha  versat  sobre  qüestions  tècniques,

mantenint-se el preu inicial oferit per l'empresa de 12.200,00 €, mes 2.562,00 € d'IVA, és a dir, 14.762,00

€ IVA inclòs

I.5.- D'acord amb el que es disposa en l'article 151 del TRLCSP, s'ha requerit a l'empresa perquè present

justificant d'haver constituït garantia definitiva  i altra documentació complementària, mitjançant Decret

d'Alcaldia nº 978 de data 26 d'octubre de 2016. En aquest Decret s'ha detectat un error en l'import de la

garantia definitiva que no és de 600€ com a figura en el mateix, sinó de 610 €.

I.6.- La citada empresa ha presentat justificant del dipòsit de la garantia definitiva per l'import correcte i

la documentació requerida en el termini establit per a açò.

I.7- Informe de Secretària amb proposta d'adjudicació de data 8 de novembre de 2016.

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.  109  de  la  Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les

Administracions públiques podran, segons el qual l'administració podrà rectificar en qualsevol moment,

d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-  Declarar  vàlid  l'acte  de  licitació  i  adjudicar  el  contracte  del  servei  de  manteniment  de

l'aplicació  informàtica  “EUROCOP”  que  utilitza  la  Policia  Local  de  Paiporta,  a
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l'empresa EUROCOP SECURITY SYSTEMS S.L., per import de 12.200,00 €, mes 2.562,00 € d'IVA, és a dir,

14.762,00 € IVA inclòs, d'acord amb la seua oferta i les millores (3 sessions on-line de formació en remot

d'explicació de les funcionalitats dels mòduls Croquizador i COP-092, així com l'activació del mateix en

cas  que  no  estiguera  activat  i  migració  de  dades  de  la  BD  de Eurocop  a  una  versió SQL  diferent),

resultants de  la  negociació  realitzada,  amb  una  durada  de  quatre  anys,  amb  possibilitat  de  dues

pròrrogues anuals. 

 SEGON.-  Disposar  la  despesa  derivada  del  contracte,  amb  càrrec  a  la  partida  92310  22799  del

Pressupost Municipal. 

 TERCER.- Notificar i requerir a l'adjudicatari 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

 QUART.-.  Corregir l'error material detectat  en el  Decret núm 978/2016, de data 26 d'octubre de 2016,

en expressar l'import de la garantia definitiva que no ha de ser de 600 €  sinó de 610 €.

 CINQUÈ.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits que legalment li siguen aplicable.

6é.- HISENDA I  ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 235/2016/ACU.- APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ D´AVALS I

FIANCES.

Vistos els informes  i documents que figuren en l´expedient i el que es disposa en la Llei 7/85, de 2 d

´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s

´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Decret d´Alcaldia 664/2015 de 26 de

juny de 2015, delegant atribucions i funcions de la seua competencia a la Junta de Govern Local i altres

disposicions d´aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER: Acceptar proposta de la Alcaldía-Presidencia i  en la seua  conseqüència,  vists els  informes
tècnics  retornar els següents AVALS/FIANCES 

NOM CONCEPTE IMPORT

ANIDA OPERACIONES

SINGULARES, S.A

FIANÇA/AVAL  DIPOSITADA  PER  GARANTIR  POSSIBLES

DESPERFECTES  EN  INFRAESTRUCTURA  VIÀRIA

100.476,00 €
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CONSTRUCCIÓ  EDIFICI  EN  CTRA.  PICAÑA/FELIP  II,  EXP.

225/06

EMO,  ESPECIALIDADES

MEDICO

ORTOPEDICAS, S.A

AVAL  DEPOSITADO  PARA  GARANTIZAR  POSIBLES

DESPERFECTOS  EN  LAS  INFRAESTRUCTURAS  VIARIAS

COMO  CONSECUENCIA  DE  LA  OBRA  CORRESPONDIENTE

AL  EXP. 96/14

4.711,00 €

SERNA LLORENS, 

CRISTINA LUCIA 

AVAL  DEPOSITADO  PARA  GARANTIZAR  POSIBLES

DESPERFECTOS  EN  LAS  INFRAESTRUCTURAS  VIARIAS

COMO  CONSECUENCIA  DE  LA  OBRA  CORRESPONDIENTE

AL  EXP. 54/09

3.237,00 € 

SEGON: Seguir en l´expedient el procediment i els tràmits legalment establits.

TERCER: Donar trasllat de l´acord als departaments d´Urbanisme i Contractació.

7é.-  BENESTAR  SOCIAL.–  237/2016/ACU.-  CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  L´AJUNTAMENT  DE

PAIPORTA  I  CÁRITAS  PARROQUIAL  LA  INMACULADA  CONCEPCIÓN  PER  AL  "PROJECTE  DE  REFORÇ

EDUCATIU 2016".

Vist l'expedient sobre el Conveni amb Càrites Parroquial La Inmaculada Concepción, per al “Projecte
Reforç Educatiu 2016, així  com quants informes i  documents obren en el  mateix,  i  basant-se en els
següents: 

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Dins de la programació de l'Àrea de Benestar Social per a l'exercici corresponent a 2016, es troba la
signatura  de  convenis  amb  diferents  entitats  associatives  del  municipi,  per  a  complementar  les
actuacions municipals en matèria d'atenció i suport social als col·lectius més desfavorits. 

I.2.- Càrites Parroquial La Inmaculada és una de les entitats que vénen desenvolupant una important
labor en l'àmbit de serveis dirigits a persones i famílies en greu risc d'exclusió social del municipi. En el
marc  d'aquesta  activitat,  en  el  present  exercici,  ha  previst  la  realització  de  el  “PROJECTE  REFORÇ
EDUCATIU 2016”, a fi d'intervenir en la promoció i millora de l'autoestima dels menors pertanyents a les
famílies en greu risc d'exclusió social amb les quals intervenen. 

I.3.- L'Ajuntament, com a previsió per al suport i suport a aquestes programacions va consignar crèdits
en la partida 23140.48001 del pressupost vigent, sobre la qual s'ha realitzat la preceptiva retenció de
crèdits 220160027357 destinada al programa esmentat en el present informe.

Pàgina 13 de 34



I.4.-  Finalment,  existeix  proposta  de  la  Regidora  amb  Delegació  Especial  de  Cooperació  Social  i
Voluntariat per a aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa
del programa “PROJECTE REFORÇ EDUCATIU 2016”, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Càrites Parroquial la Inmaculada 2.400,00 €

FONAMENTS JURÍDIC

Quant a l'àmbit competencial en matèria de Serveis Socials, la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de
Bases  del  règim  Local,  modificada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'Administració Local, en la seua Disposició transitòria segona, apartat 4, estableix que
les  Comunitats  Autònomes  podran  delegar  aquestes  competències  en  els  Municipis,  Diputacions
Provincials  o  entitats  equivalents,  de  conformitat  amb  l'article  27  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

Sobre aquest tema cal assenyalar que el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell,  pel qual
s'estableixen  mesures  urgents  derivades  de  l'aplicació  de  les  disposicions  addicional  quinzena  i
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
estableix en el seu Article únic. Asunción per la Generalitat de les competències relatives a l'educació,
salut i serveis socials:

1.  Les  competències  a  les  quals  es  refereixen  la  disposició  addicional  quinzena  i  les  disposicions
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana en tant  no siguen aprovades les normes reguladores  del  sistema de finançament de les
comunitats autònomes i de les hisendes locals.

D'altra  banda.  l'ordenació  dels  Serveis Socials  a  la  Comunitat  Valenciana,  queda establida  en la  Llei
5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana,  que  en  el  seu  art.  12  defineix  els  serveis  i  programes  que  integren  els  Serveis  Socials
Generals, i entre ells cita: “c) Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa
social,  l'associacionisme,  la  integració  social  i  el  voluntariat  social,  de  manera  que  es  facilite  una
integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària en la finalitat de
promoure activitats grupals tendents al fet que siguen les pròpies persones d'una comunitat els que
assumisquen la seua problemàtica, cercant solucions a la mateixa, especialment atenent a l'establit en la
Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la
Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat.”.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la redacció i signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i
Càrites Parroquial La Inmaculada Concepción, d'acord amb el text que figura a l´expedient.

SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa i a la Regidora de l'Àrea de Benestar Social a signar el citat conveni en
nom de l'Ajuntament de Paiporta.

TERCER.- Aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa del
programa “PROJECTE REFORÇ EDUCATIU 2016”, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Càrites Parroquial la Inmaculada 2.400,00 €

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.

8é.-  BENESTAR  SOCIAL.-  238/2016/ACU.-  CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  L´AJUNTAMENT  DE

PAIPORTA  I  CÁRITAS  PARROQUIAL  LA  INMACULADA  CONCEPCIÓN  PER  AL  “PROJECTE  HIGIENE

INFANTIL 2016".

 

Vist l'expedient sobre el Conveni amb Càrites Parroquial La Inmaculada Concepción, per al “Projecte
Higiene Infantil  2016”, així  com quants informes i  documents obren en el mateix, i  basant-se en els
següents: 

I.- ANTECEDENTS

I.I.- Dins de la programació de l'Àrea de Benestar Social per a l'exercici corresponent a 2016, es troba la
signatura  de  convenis  amb  diferents  entitats  associatives  del  municipi,  per  a  complementar  les
actuacions municipals en matèria d'atenció i suport social als col·lectius més desfavorits. 

I.2.- Càrites Parroquial La Inmaculada és una de les entitats que vénen desenvolupant una important
labor en l'àmbit de serveis dirigits a persones i famílies en greu risc d'exclusió social del municipi. En el
marc  d'aquesta  activitat,  en  el  present  exercici,  ha  previst  la  realització  de  el  “PROJECTE  HIGIENE
INFANTIL 2016”,  a l'objecte recolzar a les famílies en l'atenció dels hàbits d'higiene que necessiten els
menors de la família. 

I.3.- L'Ajuntament, com a previsió per al suport i suport a aquestes programacions va consignar crèdits
en la partida 23140.48001 del pressupost vigent, sobre la qual s'ha realitzat la preceptiva retenció de
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crèdits 220160027302 destinada al programa esmentat en el present informe.

I.4.-  Finalment,  existeix  proposta  de  la  Regidora  amb  Delegació  Especial  de  Cooperació  Social  i
Voluntariat per a aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa
del programa “PROJECTE HIGIENE INFANTIL 2016”, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Càrites Parroquial la Inmaculada 1.087,50 €

FONAMENTS JURÍDIC

Quant a l'àmbit competencial en matèria de Serveis Socials, la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de
Bases  del  règim  Local,  modificada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'Administració Local, en la seua Disposició transitòria segona, apartat 4, estableix que
les  Comunitats  Autònomes  podran  delegar  aquestes  competències  en  els  Municipis,  Diputacions
Provincials  o  entitats  equivalents,  de  conformitat  amb  l'article  27  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

Sobre aquest tema cal assenyalar que el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell,  pel qual
s'estableixen  mesures  urgents  derivades  de  l'aplicació  de  les  disposicions  addicional  quinzena  i
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
estableix en el seu Article únic. Assumpció per la Generalitat de les competències relatives a l'educació,
salut i serveis socials:

1.  Les  competències  a  les  quals  es  refereixen  la  disposició  addicional  quinzena  i  les  disposicions
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana en tant  no siguen aprovades les normes reguladores  del  sistema de finançament de les
comunitats autònomes i de les hisendes locals.

D'altra  banda.  l'ordenació  dels  Serveis Socials  a  la  Comunitat  Valenciana,  queda establida  en la  Llei
5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana,  que  en  el  seu  art.  12  defineix  els  serveis  i  programes  que  integren  els  Serveis  Socials
Generals, i entre ells cita:  “c) Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa
social,  l'associacionisme,  la  integració  social  i  el  voluntariat  social,  de  manera  que  es  facilite  una
integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària en la finalitat de
promoure activitats grupals tendents al fet que siguen les pròpies persones d'una comunitat els que
assumisquen la seua problemàtica, cercant solucions a la mateixa, especialment atenent a l'establit en la
Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la
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Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat”.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar la redacció i signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i
Càrites Parroquial La Inmaculada Concepción, d'acord amb el text que figura a l´expedient.

SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa i a la Regidora de l'Àrea de Benestar Social a signar els citats convenis
en nom de l'Ajuntament. 

TERCER.- Aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa del
programa “PROJECTE HIGIENE INFANTIL 2016”, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Càrites Parroquial la Inmaculada 1.087,50 €

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.

9é.-  BENESTAR  SOCIAL.-  239/2016/ACU.-  CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  L´AJUNTAMENT  DE

PAIPORTA  I  CÁRITAS  PARROQUIAL  LA  INMACULADA  CONCEPCIÓN  PER  AL  "PROJECTE  CAMPANYA

NADAL 2016: ALIMENTACIÓ FRESCA I PRODUCTES PERIBLES".

 

Vist  l'expedient sobre elConveni  amb Càrites  Parroquial  La  Inmaculada Concepción,  per  al  “Projecte
Campanya Nadal 2016: alimentació fresca i productes peribles”, així com quants informes i documents
obren en el mateix, i basant-se en els següents: 

I.- ANTECEDENTS

I.I.- Dins de la programació de l'Àrea de Benestar Social per a l'exercici corresponent a 2016, es troba la
signatura  de  convenis  amb  diferents  entitats  associatives  del  municipi,  per  a  complementar  les
actuacions municipals en matèria d'atenció i suport social als col·lectius més desfavorits. 

I.2.- Cárites Parroquial La Inmaculada és una de les entitats que vénen desenvolupant una important
labor en l'àmbit de serveis dirigits a persones i famílies en greu risc d'exclusió social del municipi. En el
marc d'aquesta activitat, en el present exercici ha previst la realització del programa “CAMPANYA NADAL
2016: ALIMENTACIÓ FRESCA I PRODUCTES PERIBLES”, a fi de reforçar la important labor de repartiment
d'aliments que realitza durant tot l'any.

I.3.- L'Ajuntament, com a previsió per al suport i suport a aquestes programacions va consignar crèdits
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en la partida 23140.48001 del pressupost vigent, sobre la qual s'ha realitzat la preceptiva retenció de
crèdits 220160027301 destinada al programa esmentat en el present informe.

I.4.-  Finalment,  existeix  proposta  de  la  Regidora  amb  Delegació  Especial  de  Cooperació  Social  i
Voluntariat per a aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa
del programa “CAMPANYA NADAL 2016: ALIMENTACIÓ FRESCA I PRODUCTES PERIBLES”, en els següents
termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Càrites Parroquial la Inmaculada 1.300,00 €

FONAMENTS JURÍDIC

Quant a l'àmbit competencial en matèria de Serveis Socials, la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de
Bases  del  règim  Local,  modificada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'Administració Local, en la seua Disposició transitòria segona, apartat 4, estableix que
les  Comunitats  Autònomes  podran  delegar  aquestes  competències  en  els  Municipis,  Diputacions
Provincials  o  entitats  equivalents,  de  conformitat  amb  l'article  27  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

Sobre aquest tema cal assenyalar que el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell,  pel qual
s'estableixen  mesures  urgents  derivades  de  l'aplicació  de  les  disposicions  addicional  quinzena  i
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
estableix en el seu Article únic. Assumpció per la Generalitat de les competències relatives a l'educació,
salut i serveis socials:

1.  Les  competències  a  les  quals  es  refereixen  la  disposició  addicional  quinzena  i  les  disposicions
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana en tant  no siguen aprovades les normes reguladores  del  sistema de finançament de les
comunitats autònomes i de les hisendes locals.

D'altra  banda.  l'ordenació  dels  Serveis Socials  a  la  Comunitat  Valenciana,  queda establida  en la  Llei
5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana,  que  en  el  seu  art.  12  defineix  els  serveis  i  programes  que  integren  els  Serveis  Socials
Generals, i entre ells cita:  “c) Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa
social,  l'associacionisme,  la  integració  social  i  el  voluntariat  social,  de  manera  que  es  facilite  una
integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària en la finalitat de
promoure activitats grupals tendents al fet que siguen les pròpies persones d'una comunitat els que
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assumisquen la seua problemàtica, cercant solucions a la mateixa, especialment atenent a l'establit en la
Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la
Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat”.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar la redacció i signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i
Càrites Parroquial La Inmaculada Concepción, d'acord amb el text que figura a l´expedient.

SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa i a la Regidora de l'Àrea de Benestar Social a signar els citats convenis
en nom de l'Ajuntament. 

TERCER.- Aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa del
programa  “CAMPANYA NADAL 2016: ALIMENTACIÓ FRESCA I  PRODUCTES PERIBLES”,,  en els següents
termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Càrites Parroquial la Inmaculada 1.300,00 €

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.

10é.-  BENESTAR  SOCIAL  240/2016/ACU.-  CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  L´AJUNTAMENT  DE

PAIPORTA  I  CREU  ROJA  ESPANYOLA,  COMITÉ  COMARCAL  DE  L´HORTA  SUD  PER  AL  "PROJECTE

ACOMPANYAMENT I ACTIVACIÓ PER A PERSONES AFECTADES PER LA CRISI".

 

Vist  l'expedient  sobre  el  Conveni  amb  Creu  Roja  Espanyola-Comité  Comarcal  L'Horta  Sud,  per  al
“Projecte Acompanyament i activació per a persones afectades per la crisi”, així com quants informes i
documents obren en el mateix, i basant-se en els següents: 

I.- ANTECEDENTS

I.I.- Dins de la programació de l'Àrea de Benestar Social per a l'exercici corresponent a 2016, es troba la
signatura  de  convenis  amb  diferents  entitats  associatives  del  municipi,  per  a  complementar  les
actuacions municipals en matèria d'atenció i suport social als col·lectius més desfavorits. 

I.2.- Creu Roja Espanyola- Comitè Comarcal L'Horta Sud,  és una de les entitats que vénen desenvolupant
una important labor en l'àmbit de serveis dirigits a persones i famílies en greu risc d'exclusió social del
municipi. En el marc d'aquesta activitat, en el present exercici,  ha previst la realització del programa
“ACOMPANYAMENT I ACTIVACIÓ PER A PERSONES AFECTADES PER LA CRISI”,  a l'objecte recolzar a les
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persones en greu situació de vulnerabilitat social, estimulant i reactivant la seua iniciativa cap a la cerca
d'ocupació,  com  a  activitat  complementària  del  suport  i  atenció  de  les  necessitats  bàsiques
d'alimentació, subministraments bàsics, etc.

I.3.- L'Ajuntament, com a previsió per al suport i suport a aquestes programacions va consignar crèdits
en la partida 23140.48001 del pressupost vigent, sobre la qual s'ha realitzat la preceptiva retenció de
crèdits 220160027299 destinada al programa esmentat en el present informe.

I.4.-  Finalment,  existeix  proposta  de  la  Regidora  amb  Delegació  Especial  de  Cooperació  Social  i
Voluntariat per a aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa
del programa “PROJECTE LLAR 2016”, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Creu  Roja  Espanyola-Comitè  Comarcal
l'Horta Sud

7.412,50 €

FONAMENTS JURÍDIC

Quant a l'àmbit competencial en matèria de Serveis Socials, la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de
Bases  del  règim  Local,  modificada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'Administració Local, en la seua Disposició transitòria segona, apartat 4, estableix que
les  Comunitats  Autònomes  podran  delegar  aquestes  competències  en  els  Municipis,  Diputacions
Provincials  o  entitats  equivalents,  de  conformitat  amb  l'article  27  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

Sobre aquest tema cal assenyalar que el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell,  pel qual
s'estableixen  mesures  urgents  derivades  de  l'aplicació  de  les  disposicions  addicional  quinzena  i
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
estableix en el seu Article únic. Assumpció per la Generalitat de les competències relatives a l'educació,
salut i serveis socials:

1.  Les  competències  a  les  quals  es  refereixen  la  disposició  addicional  quinzena  i  les  disposicions
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana en tant  no siguen aprovades les normes reguladores  del  sistema de finançament de les
comunitats autònomes i de les hisendes locals.

D'altra  banda.  l'ordenació  dels  Serveis Socials  a  la  Comunitat  Valenciana,  queda establida  en la  Llei
5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat
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Valenciana,  que  en  el  seu  art.  12  defineix  els  serveis  i  programes  que  integren  els  Serveis  Socials
Generals, i entre ells cita:  “c) Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa
social,  l'associacionisme,  la  integració  social  i  el  voluntariat  social,  de  manera  que  es  facilite  una
integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària en la finalitat de
promoure activitats grupals tendents al fet que siguen les pròpies persones d'una comunitat els que
assumisquen la seua problemàtica, cercant solucions a la mateixa, especialment atenent a l'establit en la
Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la
Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat”.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar la redacció i signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i
Creu Roja Espanyola-Comité L'Horta Sud, d'acord amb el text que figura a l´expedient.

SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa i a la Regidora de l'Àrea de Benestar Social a signar els citats convenis
en nom de l'Ajuntament. 

TERCER.- Aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa del
programa “ACOMPANYAMENT I ACTIVACIÓ PER A PERSONES AFECTADES PER LA CRISI”, en els següents
termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Creu  Roja  Espanyola-Comitè  Comarcal
Horta Sud

7.412,50 €

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.

11é.-  BENESTAR SOCIAL 236/2016/ACU.-  CCONVENI  DE  COL.LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE

PAIPORTA I CÁRITAS PARROQUIAL SANT JORDI MÀRTIR PER AL "PROJECTE LLAR 2016".

 

Vist l'expedient sobre el Convenis amb Càrites Parroquial Sant Jordi Màrtir, per al “Projecte Llar 2016”,
així com quants informes i documents obren en el mateix, i basant-se en els següents: 

I.- ANTECEDENTS

I.I.- Dins de la programació de l'Àrea de Benestar Social per a l'exercici corresponent a 2016, es troba la
signatura  de  convenis  amb  diferents  entitats  associatives  del  municipi,  per  a  complementar  les
actuacions municipals en matèria d'atenció i suport social als col·lectius més desfavorits. 
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I.2.- Càrites Parroquial Sant Jordi Màrtir és una de les entitats que vénen desenvolupant una important
labor en l'àmbit de serveis dirigits a persones i famílies en greu risc d'exclusió social del municipi. En el
marc d'aquesta activitat, en el present exercici, ha previst la realització de el “PROJECTE LLAR 2016”,  a
l'objecte recolzar a les famílies en la reparació i adequació d'elements bàsics de l'habitatge. 

I.3.- L'Ajuntament, com a previsió per al suport i suport a aquestes programacions va consignar crèdits
en la partida 23140.48001 del pressupost vigent, sobre la qual s'ha efectuat la preceptiva retenció de
crèdits 220160027300 destinada al programa esmentat en el present informe.

I.4.-  Finalment,  existeix  proposta  de  la  Regidora  amb  Delegació  Especial  de  Cooperació  Social  i
Voluntariat per a aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa
del programa “PROJECTE LLAR 2016”, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Càrites  Parroquial  Sant  Jordi
Màrtir

2.600,00 €

FONAMENTS JURÍDIC

Quant a l'àmbit competencial en matèria de Serveis Socials, la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de
Bases  del  règim  Local,  modificada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'Administració Local, en la seua Disposició transitòria segona, apartat 4, estableix que
les  Comunitats  Autònomes  podran  delegar  aquestes  competències  en  els  Municipis,  Diputacions
Provincials  o  entitats  equivalents,  de  conformitat  amb  l'article  27  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

Sobre aquest tema cal assenyalar que el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell,  pel qual
s'estableixen  mesures  urgents  derivades  de  l'aplicació  de  les  disposicions  addicional  quinzena  i
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
estableix en el seu Article únic. Asunción per la Generalitat de les competències relatives a l'educació,
salut i serveis socials:
1.  Les  competències  a  les  quals  es  refereixen  la  disposició  addicional  quinzena  i  les  disposicions
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana en tant  no siguen aprovades les normes reguladores  del  sistema de finançament de les
comunitats autònomes i de les hisendes locals.

D'altra  banda.  l'ordenació  dels  Serveis Socials  a  la  Comunitat  Valenciana,  queda establida  en la  Llei
5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat
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Valenciana,  que  en  el  seu  art.  12  defineix  els  serveis  i  programes  que  integren  els  Serveis  Socials
Generals, i entre ells cita: “c) Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa
social,  l'associacionisme,  la  integració  social  i  el  voluntariat  social,  de  manera  que  es  facilite  una
integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària en la finalitat de
promoure activitats grupals tendents al fet que siguen les pròpies persones d'una comunitat els que
assumisquen la seua problemàtica, cercant solucions a la mateixa, especialment atenent a l'establit en la
Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la
Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat”.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la redacció i signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i
Càrites Parroquial Sant Jordi, d'acord amb el text qque figura a l´expedient.

SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa i a la Regidora de l'Àrea de Benestar Social a signar el citat conveni en
nom de l'Ajuntament de Paiporta.

TERCER.- Aprovar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció directa del
programa “PROJECTE LLAR 2016”, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.48001 Transferències corrents Càrites  Parroquial  Sant  Jordi
Màrtir

2.600,00 €

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.

12é.- CULTURA.- 244/2016/ACU.- EXEMPCIÓ DEL PREU PÚBLIC PER CESSIÓ DE L´AUDITORI MUNICIPAL

A L'ASSOCIACIÓ ALDIS

Vist l'expedient d'exempció del preu públic per cessió de l’Auditori Municipal a l'Associació ALDIS, així
com quants informes i documents obren en el mateix, i basant-se en els següents:

I - ANTECEDENTS DE FET

I.1.- Sol·licitud de cessió gratuïta de l'Auditori Municipal per a la realització d'un concert benèfic a favor
de les persones amb discapacitat per part de l'associació ALDIS.

I.2.- Informe del Tècnic de Cultura, de data 17 de novembre de 2016, en el que es posa de manifest la
possibilitat d'establir-se una reducció de fins al 100 per 100 del pagament del preu públic, per acord de
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la Junta de Govern Local, a les cessions d’instal·lacions i locals de l'Auditori Municipal per a la realització
d’activitats institucionals, o d’activitats artístiques o culturals realitzades amb fins de caràcter social o
humanitari.

I.3.- Igualment, donat l’interès públic, cultural i social de l'activitat que es pretén fomentar, basant-se en :

II - ANTECEDENTS DE DRET

II.1.- Article 4 a) de L’ordenança fiscal reguladora de l’exacció del preu públic per assistència a activitats
culturals i artístiques organitzades per l’Auditori i per utilització privativa o aprofitament especial dels
locals,  instal·lacions  i  equips  existents  en  l’Auditori,  aprovada  pel  Ple  de  l’Ajuntament  amb  data
22/11/2011 que indica que podrà establir-se una reducció de fins al 100 per 100 del pagament del preu
públic, per acord de la Junta de Govern Local, a les cessions d’instal·lacions i locals per a la realització
d’activitats institucionals, o d’activitats artístiques o culturals realitzades amb fins de caràcter social o
humanitari.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER: Cedir el  proper  16 de desembre entre les  16:00 i  les  21:00 h.  la  Sala de Conferències  de
l’Auditori  a l'associació ALDIS per a dur a terme una activitat benèfica a favor de les persones amb
discapacitat, amb exempció de pagament del preu públic que estableix l’ordenança municipal.

SEGON: Notificar el present acord als interessats i als departaments municipals implicats.

TERCER: Seguir en l’expedient el procediment i tràmit establerts.

13é.- OCUPACIÓ I COMERÇ - 234/2016/ACU.- BASES DE PARTICIPACIÓ MERCAT DE NADAL.

I.ANTECEDENTS

I.1.-L'Ajuntament de Paiporta està  adherit a la Xarxa  Afic des d'octubre de 2007. Aquesta xarxa té entre
els  seus  objectius,  la  realització  d'activitats  que  promocionen  o  incentiven el  sector  comercial  dels
municipis adherits a aquesta xarxa així com executar actuacions de caràcter promocional que dinamitzen
el comerç de les ciutats.

I.2.-En el marc d'acostar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris, i  coordinar les relacions
entre els comerciants i les Administracions Local, es proposa la realització de el “Mercat de Nadal” que el
seu objectiu principal serà  incentivar el  consum de productes nadalencs  típics d'aquestes dates, donar
a conèixer tota l'oferta comercial del nostre municipi, i fidelitzar a la clientela habitual i atraure nous
compradors.
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I.3.-És per açò que com a conseqüència del desenvolupament del citat esdeveniment previst per als dies
16,17, i 18 de desembre, es considera apropiat la realització d'unes bases de participació que regulen el
funcionament i organització del citat Mercat.
 

FONAMENTS JURIDICS

En l'art. 25,2 apartat I) de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local, en el text
consolidat  assenyala  el  Municipi,  per  a  la  gestió  dels  seus  interessos  i  en  l'àmbit  de  les  seues
competències,  pot  promoure  activitats  i  prestar  serveis  públics  que  contribuïsquen  a  satisfer  les
necessitats i  aspiracions de la comunitat veïnal  en els termes previstos en aquest article en concret
“Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar les bases de participació que regulen el funcionament del “Mercat de Nadal 2016”,
segons es transcriu íntegrament a continuació:
 

“BASES DE PARTICIPACIÓ DEL MERCAT DE NADAL 2016

PRIMERA: ORGANITZACIÓ

L'Excm. Ajuntament de Paiporta, a través de la Regidoria d'Ocupació i Comerç és l'entitat que organitza i
dirigeix el Mercat de Nadal.

En aquest sentit aquest esdeveniment comptarà amb un Comitè Organitzador amb presència de tècnics
municipals de l'Ajuntament de Paiporta i membres de l'Associació Local de Comerciants

SEGONA: FUNCIONS ESPECÍFIQUES

• Rebre i resoldre sobre les sol·licituds de participació, segons el procediment establit en aquestes bases.
• Decidir la distribució de les casetes, segons el procediment establit en aquestes bases.
• Resoldre quantes qüestions es puguen suscitar en relació amb l'organització de la Fira amb l'objectiu
que  aquesta  aconseguisca  els  nivells  adequats  de  qualitat,  varietat  i  representativitat  de  l'oferta
expositora.

TERCERA: LLOC, DATES DE CELEBRACIÓ I HORARI

1.- El “Mercat de Nadal” tindrà lloc en la Plaça Major els dies 16,17, i 18 de desembre.
2.-El Mercat de Nadal tindrà el següent horari:

– Divendres 16 de desembre obertura i inauguració a les 18:00 i tancament a les 21:00 hores.

– - Dissabte 17 de desembre.   Obert des de les 10 del matí fins a les 21:00 hores.

– - Diumenge 18 de desembre. Obert des de les 10 del matí fins a les 21:00 hores.
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QUARTA: NOMBRE, PREU I CARACTERÍSTIQUES DELS STANDS

1.- El Mercat albergarà disponibilitat de casetes fins a un màxim de 25 expositors, podent-se sol·licitar en
primera instància una única caseta. Si sobraren casetes en segona instància es podria sol·licitar més i
s'atendran per rigorós ordre de sol·licitud.

2.- Els Stands per als expositors seran de les següents mesures i característiques:

-Stand muntat sobre estructura metàl·lica elevada, evitant aigües pluvials, amb pis de fusta De 3 metres
d'ample per 2,25m de profund.

-Equipament elèctric

- Rètol en la part superior

3.-  L'Ajuntament de Paiporta finançarà aquest esdeveniment amb càrrec a la  partida pressupostària
43110 22699 del pressupost vigent sent el RC definitiu 220160022275.

4.- El preu de participació per stand és de 90 euros (Preu públic aprovat pel Ple Municipal en sessió
celebrada el 27 d'octubre de 2016).

Una vegada realitzada la inscripció no serà reemborsable l'import pagat.

CINQUENA: MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

L'organització de la fira podrà convidar a participar a entitats que desenvolupen activitats relacionades
amb la promoció del comerç, com a institucions, agències de desenvolupament i similars.

SEXTA: MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS STAND

1.- Les operacions de muntatge del Mercat Nadalenc serà a càrrec de l'empresa contracta dels empleats
municipals i començarà a les 12:00 hores del dia 16 de desembre.

2.-  El  19  de  desembre  començarà  el  desmuntatge  dels  stands,  quedant  eximida  l'Organització  de
qualsevol  responsabilitat  a  partir  de  la  data  i  hora  assenyalada,  per  la  deterioració  o  dany  que  es
produïsca en el material i objectes dipositats en els stands dels expositors.

3.-Els comerços podran accedir al seu  stand, des de les 18:00 hores del dia 15 de desembre i hauran
d'arreplegar i desmuntar a partir de la clausura de la fira prevista a partir de les 21:00 hores del dia 18 de
desembre.

Pàgina 26 de 34



SEPTIMA: PARTICIPANTS I REQUISITS

1. Podran presentar sol·licitud de participació en el Mercat de Nadal les persones físiques i empreses que
desenvolupen  la  seua  activitat  comercial  i/o  de  serveis  en  l'àmbit  de  la  localitat  de  Paiporta,  que
complisquen amb els següents requisits:

a.        Realitzar una activitat comercial i/o de qualsevol sector empresarial,  amb comerç obert al
públic en el terme municipal de Paiporta.

b.        Estar donat d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, corresponent a l'activitat o ofici
que desenvolupe.

c.         Que el producte o servei siguen adequats per a la venda directa al públic, garantint-se amb els
mateixos una oferta variada i suficient.

2. En el cas de participació els comerços podran:

a. Realitzar venda directa en els expositors que integren el stand corresponent.

b. La participació en el Mercat, podrà ser merament amb caràcter expositiu i divulgatiu.
 
OCTAVA: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

1. La signatura i presentació de la sol·licitud d'espai constitueix un compromís irrevocable per part del
sol·licitant d'acceptar i acatar les normes específiques del  Mercat establides en les presents bases, així
com  les  disposicions  concretes  que  per  al  bon  desenvolupament  d'aquest  esdeveniment  anaren
establides per l'organització.

2. Els interessats a participar, hauran de presentar el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta en
l'Annex , acompanyat de la següent documentació:

 
- Fotocòpies del DNI o NIF/CIF de l'interessat. En el cas de persones jurídiques, es presentarà a més
fotocopia  del  DNI  del  representant  legal.  En el  supòsit  de  ciutadans estrangers,  fotocòpia  de la
Targeta de Residència que habilite per a treballar a Espanya.
 

3.  Sense  perjudici  de  l'establit  anteriorment,  l'organització  podrà  reclamar  del  sol·licitant  qualsevol
informació o documentació addicional que considere necessària, a fi de verificar les dades aportades.

4. S'indicarà en el corresponent model de sol·licitud, el nom i cognoms de l'interessat i, si escau, de la
persona que li represente, així com la identificació del mitjà preferent o del lloc que assenyale, a l'efecte
de notificacions.
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5. No es retornarà la documentació aportada que quedarà en poder dels organitzadors.

NOVENA: TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

El termini de presentació de sol·licituds serà, des del 22 de novembre fins al 3 de desembre tots dos
inclusivament, a les 14 hores.

A  partir  d'aquesta  data,  les  sol·licituds  s'atendran  conforme  a  la  disponibilitat  d'espai.
Les  sol·licituds  hauran  de  presentar-se  únicament  en  el  Registre  General  de  l'Ajuntament,
(OFICINA UNICA) en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres i a les vesprades de 16:00 a
18:00 hores de dilluns a dijous.

Tot  açò sense  perjudici  que  a  la  vista  de  les  sol·licituds  presentades  l'organització  puga  convidar  a
participar en la fira a entitats relacionades amb la promoció del comerç.

DECIMA: PROCEDIMENT DE VALORACIÓ I ADMINISIÓ DE SOL·LICITUDS

1. L'Organització del  Mercat de Nadal procedirà a l'estudi i valoració de les sol·licituds segons Annex
adjunt.

2.  La  valoració  de  sol·licituds  és  competència  exclusiva  de  l'Organització  del Mercat,  i  s'efectuarà
conforme als requisits que s'estableixen en la base setena.

3.  En  funció  de l'espai  disponible  i  del  nombre  total  de  sol·licituds  presentades,  l'Organització  una
vegada realitzada la valoració de les mateixes, procedirà a l'assignació dels  Stands que corresponguen
als participants.

4. En cas que la sol·licitud manque de la documentació exigida, es requerirà a l'interessat atorgant-li un
termini  de  cinc  dies  hàbils,  explicats  a  partir  del  mateix  dia  de  la  comunicació  del  requeriment.
Transcorregut aquest termini sense fer-ho s'entendrà que desisteix de la seua participació.

DÈCIM PRIMER: RESOLUCIONS I LLISTA D'ESPERA

Una vegada finalitzat l'estudi i la valoració de les sol·licituds es procedirà a elaborar una llista ordenada.
Igualment, en cas necessari i sota els mateixos criteris, s'elaborarà una llista d'espera.

DESÉ SEGONA:   RESERVA, ELECCIÓ, PAGAMENT I ADJUDICACIONS  D'ESPAIS

1. Una vegada comprovada la documentació i tenint constància de l'existència d'un nombre suficient
d'expositors  que garantisquen el desenvolupament d'aquest esdeveniment,  es procedirà  a l'obertura
d'un termini per a fer efectiu el pagament de la inscripció. El termini serà des del dia 5 de desembre fins
al 10 de desembre mitjançant el procediment establit en l'article quatre apartat 5. 
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2. No s'autoritzarà l'ocupació de l'espai ni es farà lliurament, si escau, del stand a l'expositor que no haja
abonat íntegrament la inscripció.

3. L'Organització determinarà l'espai per a la ubicació conjunta dels participants en la Fira.

DESÉ TERCERA: DRETS DELS EXPOSITORS 

Les  empreses  i  comerços  definitivament  admesos  es  beneficiaren  de  la  campanya  de  publicitat  i
promoció del Mercat de Nadal que es durà a terme des de la Regidoria de Comerç, i tindran dret a:

a) Aparèixer en publicitat de el “Mercat de Nadal”. Així com en el lloc web de l'Ajuntament de Paiporta.

b) L'exposició i venda dels seus propis productes/serveis en stand modular, amb enllumenat i retolació.

c) Servei d'il·luminació general de la Fira.

d) Serveis generals de neteja de totes les àrees comunes de la Fira.

e) Material de promoció.

f) Servei de coordinació i informació general per part de l'Organització de la Fira.

g) Servei de manteniment de les instal·lacions

DESÉ QUARTA: OBLIGACIONS DELS EXPOSITORS

1. Cada expositor es compromet a:

a) La venda i/o exposició de productes/serveis propis del seu establiment.

b) L'exposició dels productes estarà limitada a l'espai dels stand, no podent-se en cap cas, exposar els
seus productes en les zones comunes de la Fira.

c) Que la seua stand romanga obert durant l'horari establit

d) Responsabilitzar-se dels productes exposats en el seu  stand durant la celebració de la Fira.

i) No realitzar accions que alteren o impedisquen el desenvolupament ordinari de la Fira.

f) Garantir l'ocupació permanent del stand amb una oferta variada i un nombre suficient de productes.
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g)  Complir  la  Llei  d'Ordenació  del  Comerç  Minorista  de  la  Comunitat  Valenciana  i  les  normatives
sectorials  que li  afecten, especialment les higièniques-sanitàries  i  de seguretat,  i  igualment  aquelles
normes específiques de l'Ajuntament de Paiporta.

h) Podrà realitzar promocions comercials dels seus productes

i) Atendre els requeriments que, en compliment d'aquestes bases, li faça arribar el Comitè Organitzador
de la Fira.

j) Responsabilitzar-se del manteniment i bona conservació del Stand i altre mobiliari de la fira.

k) En la mesura de les seues possibilitats, cuideu i col·laborar en el manteniment i bona conservació de
l'entorn on se celebra la fira.

k) Queda expressament prohibida la instal·lació, tant dins com fora dels  stands, de cartells i pancartes
que es referisquen a temes diferents a la publicitat o explicació dels productes oferits

2.-  L'incompliment  d'aquestes  normes  podrà  donar  lloc  a  l'expulsió  del  participant  i  al  tancament
del stand corresponent, no tenint dret el participant expulsat a cap tipus d'indemnització.

DESÉ CINQUENA: ATRIBUCIONS

1.- En ús de les seues competències, l'Organització, podrà adoptar les mesures que considere oportunes
per al  correcte desenvolupament de la  Fira,  entre elles,  la retirada dels productes no autoritzats, el
tancament del stand, l'expulsió de la Fira i l'exclusió de la pròxima edició de la Fira per incompliment
d'aquestes bases.

2.- L'Organització es reserva el dret de fotografiar o filmar stands i productes exposats en els mateixos,
podent utilitzar aquestes reproduccions en les seues publicacions i promocions oficials.

3.- L'Organització podrà designar un Comitè Tècnic encarregat d'analitzar i vetlar pel compliment de les
normes referents als productes exposats.

4.- L'Organització es reserva el dret en cas de força major, o de circumstàncies particulars sobrevingudes,
de retardar, perllongar o anul·lar la fira, sense que tals casos puga ser exigida la seua responsabilitat
alguna a l'organització”.
 

ANEXE 
FITXA INSCRIPCIÓ EN EL MERCAT DE NADAL 2016

Sol·licite participar en el Mercat de Nadal a celebrar el 16,17 i 18 de desembre de 2016 com a expositor
amb les següents dades i  complint els  requisits  establits  que apareixen en les bases de participació
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del Mercat de Nadal publicades per l'Ajuntament de Paiporta.
 

 NOMBRE DEL COMERCIO  

 ACTIVIDAD  

 DIRECCION  

 TELEFONO DE CONTACTO  

 NOMBRE DEL COMERCIANTE  

 CIF COMERCIANTE  

 CORREO ELECTRONICO  

 ACTIVIDAD A REALIZAR  

 DIA Y HORA

Fecha Firma del Titular

  

Documentación a presentar:

.- Fotocopia DNI o CIF 

SEGON.- Donar publicitat d'aquestes bases a través dels mitjans que disposa l'Ajuntament de Paiporta
per a la seua millor difusió.

TERCER.- Seguir els tràmits i procediments previstos legalment, notificant-ho a tots els interessats.

14é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORES I REGIDORS DELEGATS.

14,1.-  BENESTAR SOCIAL.-  218/2016/ACU.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
PAIPORTA I CÀRITES PARROQUIAL SANT RAMÓN PER A TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL, I CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA I CREU ROJA ESPANYOLA, COMITÉ COMARCAL
DE L'HORTA SUD PER A TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL

Vist  l'expedient sobre els Convenis amb Càrites Parroquial Sant Ramon i Creu Roja Espanyola, per a
transferència de capital, així com quants informes i documents obren en el mateix, i basant-se en els
següents: 
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I.- ANTECEDENTS

I.I.- Dins de la programació de l'Àrea de Benestar Social per a l'exercici corresponent a 2016, es troba la
signatura  de  convenis  amb  diferents  entitats  associatives  del  municipi,  per  a  complementar  les
actuacions municipals en matèria d'atenció i suport social als col·lectius mes desfavorits.

I.II.- Tant Caritas Parròquia Sant Ramón, com a Creu Roja Horta Sud, són dues de l'entitats que vénen
desenvolupant  una  important  labor  en  l'àmbit  de  serveis  dirigits  a  persones i  famílies  en  greu risc
d'exclusió social del municipi. Aqueixa gran activitat determina que en el present exercici hagen hagut de
procedir a reforma i ampliacions de les seues dotacions logístiques.

I.III.-  L'Ajuntament, com a previsió per al suport i suport a aquestes millores logístiques, va consignar la
quantitat de 15.000 € en la partida 23140.78000 del pressupost vigent, per a distribuir-les atorgant, amb
caràcter de subvencions directes relatives  a despeses derivades d'inversions de capital  a les entitats
esmentades.

I.IV.-  Finalment,  existeix  proposta  de  la  Regidora  amb  Delegació  Espacial  de  Cooperació  Social  i
Voluntariat per a aprovar i disposar de la despesa corresponent a les subvencions directes relatives a
despeses derivades de la inversió de capital del les entitats esmentades, en els següents termes:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.78000 Transferència de capital Creu Roja, Horta Sud 7.500,00 €

23140.78000 Transferència de capital Cáritas Parróquia San Ramón 7.500,00 €

FONAMENTS JURÍDIC

Quant a l'àmbit competencial en matèria de Serveis Socials, la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de
Bases  del  règim  Local,  modificada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'Administració Local, en la seua Disposició transitòria segona, apartat 4, estableix que
les  Comunitats  Autònomes  podran  delegar  aquestes  competències  en  els  Municipis,  Diputacions
Provincials  o  entitats  equivalents,  de  conformitat  amb  l'article  27  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

Sobre aquest tema cal assenyalar que el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell,  pel qual
s'estableixen  mesures  urgents  derivades  de  l'aplicació  de  les  disposicions  addicional  quinzena  i
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, relatives a l'educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
estableix en el seu Article únic. Assumpció per la Generalitat de les competències relatives a l'educació,
salut i serveis socials:
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1.  Les  competències  a  les  quals  es  refereixen  la  disposició  addicional  quinzena  i  les  disposicions
transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana en tant  no siguen aprovades les normes reguladores  del  sistema de finançament de les
comunitats autònomes i de les hisendes locals.

D'altra  banda.  l'ordenació  dels  Serveis Socials  a  la  Comunitat  Valenciana,  queda establida  en la  Llei
5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana,  que  en  el  seu  art.  12  defineix  els  serveis  i  programes  que  integren  els  Serveis  Socials
Generals, i entre ells cita:  “c) Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa
social,  l'associacionisme,  la  integració  social  i  el  voluntariat  social,  de  manera  que  es  facilite  una
integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària en la finalitat de
promoure activitats grupals tendents al fet que siguen les pròpies persones d'una comunitat els que
assumisquen la seua problemàtica, cercant solucions a la mateixa, especialment atenent a l'establit en la
Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la
Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat”.

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 signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i
Càrites Parroquial Sant Ramón i el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i Creu Roja
Espanyola, d'acord amb el text que figura a l´expedient. 

SEGON.- Autoritzar a l'Alcaldessa i a la Regidora de l'Àrea de Benestar Social a signar els citats convenis
en nom de l'Ajuntament. 

TERCER.- Aprovar i disposar la despesa i reconeixer l´obligació corresponent a les subvencions directes
relatives a les despeses derivades de la inversió de capital segons la següent distribució:

Partida Denominació Beneficiari Import

23140.78000 Transferència de capital Creu Roja, Horta Sud 7.500,00 €

23140.78000 Transferència de capital Cáritas Parróquia San Ramón 7.500,00 €

QUART.- Seguir en l'expedient el procediment i tràmits establits.

14.2.-DONAR COMPTE D'AL·LEGACIONS DE L'AJUNTAMENT EN EL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE
L'APROVACIÓ  PROVISIONAL  DEL  DAVANT  PROJECTE  "AUGMENTE  DE  CAPACITAT  I  MILLORA
FUNCIONALS DE LA V-30, PPKK 0,000 AL 17,000".
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La senyora alcaldessa dona compte d'al·legacions de l'Ajuntament de data 21 de novembre de 2016, en
el tràmit d'informació pública de l'aprovació provisional del davant projecte "augmente de capacitat i
millora funcionals de la V-30, PPKK 0,000 al 17,000".

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 minuts del 21 de novembre 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 12 de decembre de 2016.

 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI

 
 
 
 

Sign.: Isabel Martín Gómez
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