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Acta nº 2 
Sessió extraordinària Junta de Govern Local dia 27 de gener de 2016. 

 
A Paiporta, sent les nou hores del dia 27 de gener 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 extraordinària, en primera convocatòria, els membres de la Junta de Govern Local que 
a continuació s’expressen: 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez 
 
REGIDORS/ES TITULARS: 
 

� Josep Val Cuevas 
� Beatriz Jiménez Jiménez 
� Vicent Ciscar Chisbert 
� Mª Isabel Albalat Asensi 
� Alberto Torralba Campos 

 
ASSISTEIXEN: 
 

� María Teresa Verdú Cantó 
 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1r.- SECRETARIA.- Aprovació, si és procedent, de l'acta anterior núm. 1/2016, de 18 de 

gener de 2016. 
 
2n.- BENESTAR SOCIAL.- Aprovació del Pla municipal de drogodependències i altres 

transtorns addictius. 
 
3r.- BENESTAR SOCIAL.- Sol.licitud a la Generalitat Valenciana de subvenció per a creació 

de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives. 
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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 1/2016 DE 18 DE GENER 
DE 2016. 
 
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació 
a l'acta nº 1/2016, de 18 de gener 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.- BENESTAR SOCIAL.- APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES I 
ALTRES TRANSTORNS ADDICTIUS. 
 
Mitjançant Decret d'Alcaldia de data de hui s'ha aprovat la creació d'una unitat de prevenció 
comunitària de conductes addictives (UPCCA), assumint les obligacions establides en l'article 
5 del Decret del Consell nº 132/2010, de 3 de setembre, sobre registre d'autorització de 
centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius a 
la Comunitat Valenciana. Com a previsió de les activitats de la UPCCA s'ha redactat un Pla 
municipal de drogodependència i altres trastorns addictius, per a 2016. 
 
Amb aquest Pla es pretén donar compliment a les competències assignades en l'article 6 de la 
Llei de la Generalitat 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, que 
assigna en el seu número 2.g) les competències de tots els municipis en matèria de 
drogodependències, i en el número 3.a) les pròpies dels municipis de més de 20.000 
habitants, que disposa l'aprovació i execució d'un pla municipal sobre trastorns addictius, que 
inclourà programes de prevenció.  
 
El Pla municipal de drogodependència i altres trastorns addictius té com a marc temporal 
l'any 2016, com s’ha mencionat, i en ell es concreten els objectius a cobrir en aquest 
exercici, que conté el marc normatiu, l'anàlisi i les necessitats de la situació local, els 
objectius específics i actuacions a realitzar, el cronograma, la forma d'avaluació i el 
pressupost estimat. Per a l'execució d'aquest pla s'haurà de comptar amb la corresponent 
subvenció de la Generalitat Valenciana, que complete el seu finançament. 
 
En conseqüència, la Junta de Govern Local, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el primer Pla municipal de drogodependències i altres trastorns addictius de 
l'Ajuntament de Paiporta. 
 
SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits legalment. 
 
 
3r.- BENESTAR SOCIAL.- SOL�LICITUD A LA GENERALITAT VALENCIANA DE SUBVENCIÓ PER 
A CREACIÓ DE LA UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITARIA DE CONDUCTES ADDICTIVES. 
 
Mitjançant Decret d'Alcaldia de data de hui s'ha aprovat la creació d'una unitat de prevenció 
comunitària de conductes addictives (UPCCA), assumint les obligacions establides en l'article 
5 del Decret del Consell nº 132/2010, de 3 de setembre, sobre registre d'autorització de 
centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius a 
la Comunitat Valenciana. Com a previsió de les activitats de la UPCCA s'ha redactat un Pla 
municipal de drogodependència i altres trastorns addictius, per a 2016. 
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Amb aquest Pla es pretén donar compliment a les competències assignades en l'article 6 de la 
Llei de la Generalitat 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, que 
assigna en el seu número 2.g) les competències de tots els municipis en matèria de 
drogodependències, i en el número 3.a) les pròpies dels municipis de més de 20.000 
habitants, que disposa l'aprovació i l’execució d'un pla municipal sobre trastorns addictius, 
que inclourà programes de prevenció.  
 
El Pla municipal de drogodependència i altres trastorns addictius té com a marc temporal 
l'any 2016, com s’ha mencionat, i en ell es concreten els objectius a cobrir en aquest 
exercici, que conté el marc normatiu, l'anàlisi i les necessitats de la situació local, els 
objectius específics i les actuacions a realitzar, el cronograma, la forma d'avaluació i el 
pressupost estimat. Per a l'execució d'aquest pla s'haurà de comptar amb la corresponent 
subvenció de la Generalitat Valenciana, que complete el seu finançament. 
 
En conseqüència, la Junta de Govern Local, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol�licitar a la Generalitat Valenciana la subvenció precisa per a l'execució del 
programa de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius que figura en 
l'expedient, amb determinació dels compromisos que assumeix l'Ajuntament i el pressupost 
estimat del programa. 
 
SEGON.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits legalment. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió, alçant-se la mateixa a les nou hores i quinze minuts del 27 de gener de 2016. 
 
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que l’esborrany present de l'acta ha sigut redactat pel 
secretari que subscriu, en compliment de l'establit en l'article 109 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i se sotmetrà a aprovació 
en la pròxima sessió que se celebre. 

 
EL SECRETARI 

 
 

Sign.: Francisco Javier Llobell Tuset 
 
 

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que, conforme al que disposa l'article 91 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’acta present ha sigut 
aprovada, en els termes que figuren en l'acord d'aprovació, en la sessió celebrada el dia 
______________ 
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI 
  
 
 
 

 

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


