
ACTA NÚM 13
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 3 de juliol de 2017.

A Paiporta, sent les dotze hores del dia 3 de juliol de 2017, prèvia la corresponent convocatòria, sota la
Presidència de l’alcaldessa, Sra. Isabel Martín Gómez, assistida del secretari de la Corporació, Sr. Francisco
Javier Llobell Tuset, es reuneixen a fi de celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria, els membres de
la Junta de Govern Local que a continuació s’expressen:
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez
 
REGIDORS/ES TITULARS:
 

Josep Val Cuevas
Beatriz Jiménez Jiménez
Vicent Ciscar Chisbert
Mª Isabel Albalat Asensi

ASSISTEIXEN:
 

María Teresa Verdú Cantó

SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset

No assisteixen i excusen la seua no-assistència els regidors, Sr. Antoni Torreño Mateu i Sr. Alberto Torralba
Campos.

Declarada oberta la sessió, d’ordre de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es procedeix a tractar i adoptar acords
sobre els assumptes següents, inclosos en l’ordre del dia determinat per l’Alcaldia:
 

ORDRE DEL DIA

 
1.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de l'acta núm. 12 de data 19/06/2017.
 
2.- 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.
 
3.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01707/2017.- Acceptació declaració responsable del Sr.
Germán Calero Duque en nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l'immoble situat en el
carrer Mestre Serrano 20.
 
4.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 713/2017/ACU.- Concessió de llicència ambiental a SAV
AGRICULTORS DE LA VEGA per a ús provisional d'activitat aparcament de vehicles en c/ Sèquia Faitanar 33.
 
5.-  URBANISME, MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT.-  01533/2017.-  Concessió llicència de canvi  d'ús  local
comercial a habitatge en el c/ Rafael Rivelles, 10 cantó Dr. Marañón 23.
 
6.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  762/2017/ACU.-  Concessió  llicència  obertura  forn
cafeteria ELVIRA I PACO CB en c/ Mestre Serrano 29-b.
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7.-HISENDA  I  ADMINISTRACIÓ  GENERAL.-  00389/2017.-  Devolució  aval  al  Sr.  Francisco  Alberto  Parra
Montes.
 
8.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 01624/2017.- Devolució aval al Sr. Vicent Piera Company.
 
9.-  HISENDA  I  ADMINISTRACIÓ  GENERAL.-  00370/2017.-  Adjudicació  del  contracte  mixt  de  de
subministrament i manteniment per a la implantació i posada en marxa d'un sistema de gestió, inspecció i
recaptació tributària.
 
10.-  MODERNITZACIÓ.-  712/2017/ACU.-  Adjudicació  del  contracte  menor  del  servei  de  suport  i
manteniment correctiu de la plataforma eSigna d'administració electrònica.
 
11.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 02330/2017.- Autorització de transmissions de les parades nº 65 i 66 del mercat
ambulant ambulant.
 
12.- Informació i propostes d'Alcaldia i de les regidores i regidors delegats.

Iniciat l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia es varen adoptar els acords següents:

1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 12/2017 DE 19
DE JUNY DE 2017.
 
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació a l'acta nº
12/2017 de 19 de juny de 2017. I, en no formular-se cap manifestació, es considera aprovada l'acta per
unanimitat, conforme al que disposa l'article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 
2n.- SECRETARIA.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER LA ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES DE
L'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

793/2017 12/06/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

RECTIFICACIÓ DECRET Nº 739/2017 D'1 DE JUNY DE 2017 SOBRE
SOL·LICITUD INCLUSIÓ OBRES EN EL PLA DE COOPERACIÓ A LES
OBRES I SERVEIS MUNICIPALS (PPOS) PER A L'EXERCICI ANY 2017

794/2017 13/06/17 INTERIOR PISTA PLAÇA 3 D'ABRIL DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES DE 17 A

21 H. DURANT EL MES DE JUNY, 100 CADIRES, DUES BANQUETS,
BOTELLES D'AIGUA, PRESA DE LUZ I NETEJA PER CELEBRACIÓ DE
FESTIVAL EL DIA 24/06 

795/2017 13/06/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ VOL, SÒL I SUBSÒL VIESGO ENERGÍA
SL QUART TRIMESTRE 2016.
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

796/2017 13/06/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

ACCEPTACIÓ  EXPEDIENTS  DECLARACIÓ  RESPONSABLE  D'OBRES
MENORS

797/2017 13/06/17 ESPAI CONTRACTACIÓ D'UN TREBALLADOR PER A OCUPAR EL LLOC DE
CONSERGE-ENTERRADOR  EN  LA  MODALITAT  DE  CONTRACTE
TEMPORAL A TEMPS PARCIAL EN SUBSTITUCIÓ DE TREBALLADOR
AMB DRET A RESERVA DE LLOC DE TREBALL.

798/2017 14/06/17 SANITAT I SALUT
PÚBLICA

LLICÈNCIA  DE  TINENÇA  
D'ANIMAL POTENCIALMENT PERILLÓS A NOM DE LA SRA. MARTA
SOLER RIDAURA. ANIMAL AMB XIP 941000015662009

799/2017 14/06/17 UNITAT DE
RECAPTACIÓ
EXECUTIVA

BAIXA  DE  DRETS  RECONEGUTS  PENDENTS  DE  COBRAMENT
(FALLITS)

800/2017 14/06/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA LIQUIDACIÓ  TAXA  OCUPACIÓ VOL,  SÒL  I  SUBSÒL  D'IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SAU, QUART TRIMESTRE 2016.

801/2017 14/06/17 PATRIMONI SOL·LICITUD JARDINS XALET DE CATALÀ DIA 23/06 DE 17.30 A 20
H I PRESA DE CORRENT PER CEI MAMA PATO

802/2017 14/06/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA LIQUIDACIÓ  TAXA  OCUPACIÓ  VOL,  SÒL  I  SUBSÒL  DE  LA  VIA

PÚBLICA. ORANGE ESPAGNE SAU. PRIMER TRIMESTRE 2017.

803/2017 14/06/17 ESPAI RESOLUCIÓ SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT  D'UNA  SEGADORA  PER  AL  SERVEI  DE
JARDINERIA.

804/2017 14/06/17 INTERIOR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA EN C/ SANTA ANNA, 25, PER CELEBRACIÓ
ESDEVENIMENT,  DIA  15/06/2017;  SRA.  CONSUELO  TOLMO
VALIENTE

805/2017 14/06/17 PERSONAL BASES  REGULADORES  D'UNA  BORSA  DE  TREBALL  DE  TÈCNIC/A
JOVENTUT I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU.

806/2017 15/06/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CONTRACTE  MENOR  REPARACIÓ  JARDINERES  EDIFICI
AJUNTAMENT

807/2017 16/06/17 PERSONAL NOMENAMENT  ACCIDENTAL  PER  AL  LLOC  DE  TREBALL  DE
DIRECTOR  DE  L'OFICINA  UNICA  I  SECRETÀRIA  DE  L'ÀREA
D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL

808/2017 16/06/17 GESTIÓ TRIBUTARIA BAIXES PADRÓ TAXES RECOLLIDA DE FEM.

809/2017 16/06/17 JUNTA DE GOVERN
LOCAL

JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 19 DE JUNY DE 2017.
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

810/2017 16/06/17 INTERIOR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER PROCESSÓ FESTIVITAT DEL CORPUS
CHRISTI EL DIA 18 DE JUNY DE 2017, CLAVARIS DEL CORPUS.

811/2017 16/06/17 INTERIOR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER DIVERSOS ACTES AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ FI DE CURS ESCOLA DE MÚSICA DIES 16 I 17 DE JUNY

812/2017 16/06/17 INTERIOR SOL·LICITA TALL DE C/ JOSEP ITURBI EL DIA 23/06 PER A FESTA DE
FI DE CURS DES DE LES 17 HORES FINS A 02 HORES

813/2017 16/06/17 INTERIOR TALL DE TRÀNSIT PER CARRERA SOLIDÀRIA I  SUPORT POLICIAL,
DIA 16/06/2017; AMPA CEIP JAUME I

814/2017 16/06/17 INTERIOR FOCS  ARTIFICIALS   C/  SANT  JOAQUIM,  39,  PER COMUNIÓ,  DIA
17/06/17; SRA. CELIA BEATRIZ MARINO INDUNI

815/2017 16/06/17 CULTURA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A LA FALLA MESTRE SERRANO PER
A  RECOLZAR  ECONÒMICAMENT  EL  SEU  FUNCIONAMENT  I
ACTIVITATS GENERALS DURANT L'EXERCICI 2017

816/2017 16/06/17 ESPAI RECONEIXEMENT DE LA DESPESA PER LES REMUNERACIONS AL
PERSONAL  D'EMPRESA  DE  SERVICIS  DE  PAIPORTA
CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRA DE JUNY 2017

817/2017 16/06/17 ESPAI RESOLUCIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ D'UN TREBALLADOR EN LA
MODALITAT DE  CONTRACTE  EVENTUAL  A  JORNADA COMPLETA
PER  CIRCUMSTÀNCIES  DE  LA  PRODUCCIÓ  PER  A  COBRIR
NECESSITATS  DEL SERVEI  DURANT EL PERÍODE  VACACIONAL DE
L'EMPRESA.

818/2017 16/06/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ OBLIGACIONS ASSISTÈNCIA A SESSIONS REGIDORS/ES
I ASSIGNACIONS A PARTITS POLÍTICS.MAIG 2017

819/2017 16/06/17 CONTRACTACIÓ CLASSIFICACIÓ  DE  CONTRACTISTES  I  REQUERIMENT  DE
DOCUMENTACIÓ  COMPLEMENTÀRIA  EN  L'EXPEDIENT  DE
CONTRACTACIÓ  DE  L'ASSEGURANÇA  COL·LECTIU  DE  VIDA  I
ACCIDENTS DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.

820/2017 16/06/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CONTRACTE  MENOR  SERVEIS  REDACCIÓ  PROJECTE
REMODELACIÓ 4ª PLANTA AJUNTAMENT

821/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA I PROHIBIT ESTACIONAR PLANTA BAIXA C/
JOSEP  ITURBI  DEL  5  AL  15  D'AGOST  PER  FESTES  MOROS  I
CRISTIANS PER LA FILA MORA AL-MULADIS

822/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER COL·LOCACIÓ ESTAND  PROMOCIÓ
ACTIVITAT C/ MESTRE SERRANO CANTÓ PLAÇA CASOTA, DIDAC.

823/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER CONTENIDORS C/ MESTRE  PALAU,
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

11, DEL 12 AL 22/06/17; SR. DAVID LLÁCER FERNÁNDEZ

824/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER MUDANÇA C/ JOSÉ CAPUZ, 21; DIA
17/06/17; SRA. Mª ELENA FUERTES SILVESTRE

825/2017 19/06/17 INTERIOR OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER OFRENA DE FLORS EL DIA 24 /
06/17  A  PARTIR  DE  LES  20:15  H.,  AIXÍ  COM,  PER  CERCAVILA  I
PROCESSÓ  EL  DIA  25/06/17  DES  DE  LES  19:00  H.;  CONFRARIA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

826/2017 19/06/17 BENESTAR SOCIAL ARXIU DE L'EXPEDIENT A PETICIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA.

827/2017 19/06/17 BENESTAR SOCIAL AJUDES  D'EMERGÈNCIA  SOCIAL  ACCIONS  EXTRAORDINÀRIES-
PROGRAMES D'INTERVENCIÓ

828/2017 19/06/17 BENESTAR SOCIAL ARXIU DE L'EXPEDIENT PER NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA.

829/2017 19/06/17 MUSEU DE LA
RAJOLERIA

SUBVENCIONS  A  ENTITATS  LOCALS  PER  A  MUSEUS  I
COL·LECCIONS ETNOGRÀFIQUES XARXA DE MUSEUS ETNOLÒGICS
LOCALS, 2017. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

830/2017 19/06/17 PERSONAL PAGA EXTRAORDINÀRIA JUNY 2017

831/2017 19/06/17 CONTRACTACIÓ NOU REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN
EL  PROCEDIMENT  NEGOCIAT  PER  A  CONTRACTAR  EL  SERVEI
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LES ACTIVITATS QUE ES REALITZEN
EN L'AUDITORI MUNICIPAL DE PAIPORTA.

832/2017 19/06/17 PERSONAL CONTRACTACIÓ  INTERINA  TÈCNICA  D'IGUALTAT  SRA.  RAQUEL
BARLETTA BORT.

833/2017 19/06/17 ESPAI RESOLUCIÓ SOBRE EL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE NETEJA
DE VIDRES DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.

834/2017 19/06/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA LIQUIDACIÓ  TAXA  PER  OCUPACIÓ  SÒL,  SUBSÒL  O  VOL
D'IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA  SAU, PRIMER TRIMESTRE
2017.

835/2017 19/06/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA LIQUIDACIÓ TAXA PER UTILITZACIÓ DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE LES
VIES PÚBLIQUES, VIESGO ENERGIA SL. 1R TRIMESTRE 2017.

836/2017 19/06/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA LIQUIDACIÓ TAXA PER UTILITZACIÓ DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE LES
VIES  PÚBLIQUES,  IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN  DEL  ÚLTIMO
RECURSO SAU. QUART TRIMESTRE 2016.

837/2017 20/06/17 BENESTAR SOCIAL AJUDES  D'EMERGÈNCIA  SOCIAL  NECESSITATS  BÀSIQUES-
ALIMENTACIÓ.

838/2017 20/06/17 BENESTAR SOCIAL AJUDES  D'EMERGÈNCIA  SOCIAL  D'ÚS  D'HABITATGE  HABITUAL
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS.

839/2017 20/06/17 BENESTAR SOCIAL AJUDA  D'EMERGÈNCIA  SOCIAL  ACCIONS  EXTRAORDINÀRIES-
ALTRES DESPESES NO PREVISTES.

840/2017 20/06/17 BENESTAR SOCIAL AJUDES  D'EMERGÈNCIA  SOCIAL  NECESSITATS  BÀSIQUES-RENDA
BÀSICA MUNICIPAL.

841/2017 20/06/17 BENESTAR SOCIAL APROVAR  PROGRAMA  DE  REFORÇ  PER  A  L'ATENCIÓ  DE
L'EMERGÈNCIA SOCIAL - EXERCICI 2017

842/2017 20/06/17 PERSONAL APROVACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT DE POLICIA LOCAL SR.
PEDRO CARRETERO FERNÁNDEZ

843/2017 20/06/17 PERSONAL CONTRACTACIÓ  INTERINA  TRES  TREBALLADORS/ES  SOCIALS
PROGRAMA EMERGÈNCIA SOCIAL 2017.

844/2017 21/06/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS .F/2017/16

845/2017 21/06/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

EXPEDIENT SANCIONADOR UN CAFE PAIPORTA SL

846/2017 21/06/17 PERSONAL APROVACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT DE POLICIA LOCAL SR.
VICENTE MILLA TAMARIT

847/2017 21/06/17 PERSONAL SUSPENSIÓ  PROCEDIMENT  ADMINISTRATIU  REVISIÓ  OFICI
PROCÉS SELECTIU CINC PLACES AGENT POLICIA LOCAL.

848/2017 22/06/17 MODERNITZACIÓ CONTRACTACIÓ  MENOR  DE  MANTENIMENT  DE  SUPORT DE  LA
INFRAESTRUCTURA  DE  SISTEMES  D'INFORMACIÓ  DE
L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA

849/2017 22/06/17 INTERVENCIÓ
GENERAL

MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  GENERACIÓ  DE  CRÈDTIS.
MOD 2017/22

850/2017 23/06/17 INTERIOR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER OBRES C/ BALMES, NÚM. 23; DES DE
LES 08:00 H. DEL DIA 31/05/17 FINS LES 19:30 H. DEL 31/08/17;
SRA. ANA NOELIA TARAZONA SERRADOR.

851/2017 23/06/17 PERSONAL APROVACIÓ BEQUES DINS DEL PROGRAMA FORMATIU "LA DIPU
ET BECA" 2017.

852/2017 23/06/17 PLE PLE EXTRAORDINARI I URGENT DIA 26 DE JUNY DE 2017

853/2017 23/06/17 SECRETARIA INICIACIÓ DE PROCEDIMENT DISCIPLINARI

854/2017 23/06/17 SECRETARIA ADSCRIPCIÓ  PROVISIONAL  A  LA  PREFECTURA  DE  L'ÀREA
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

OPERATIVA  DE  L'INSPECTOR  DE  LA  POLICIA  LOCAL  SR.  EMILI
PÉREZ SORIANO

855/2017 24/06/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

OBRES SENSE LLICÈNCIA EN CAMI DE MAL PAS EXP. 115/16

856/2017 24/06/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
VALÈNCIA, 12-5 EXP.45/17

857/2017 24/06/17 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
PRIMER DE MAIG, 9-5 EXP.44/17

858/2017 26/06/17 CULTURA APROVACIÓ  DEL  PAGAMENT  DEL  SEGON  TERMINI  DE  LA
SUBVENCIÓ A LA UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA PER A RECOLZAR
ECONÒMICAMENT  EL  SEU  FUNCIONAMENT  I  ACTIVITATS
GENERALS DURANT L'EXERCICI 2017

859/2017 26/06/17 CULTURA APROVACIÓ  DEL  PAGAMENT  DEL  SEGON  TERMINI  DE  LA
SUBVENCIÓ  A  LA  BANDA  PRIMITIVA  DE  PAIPORTA  PER  A
RECOLZAR  ECONÒMICAMENT  EL  SEU  FUNCIONAMENT  I
ACTIVITATS GENERALS DURANT L'EXERCICI 2017.

860/2017 26/06/17 UNITAT DE
RECAPTACIÓ
EXECUTIVA

DESESTIMACIÓ  RECURS  PRESENTAT  PEL  SR.  ABDELKHALAK
LAHOUIDAG EL ACHHAB D'ANUL·LACIÓ REBUTS IBI I DEVOLUCIÓ
QUANTITAT EMBARGADA.

861/2017 26/06/17 PLE 6/2017.- PLE ORDINARI 29 DE JUNY DE 2017

862/2017 26/06/17 INTERIOR DELEGACIÓ  EN  LA  REGIDORA  SRA.  ESTER  GIL  SOLER,  PER  A
CELEBRAR LA BODA CIVIL EL DILLUNS DIA 17 DE JULIOL A LES 12
HORES A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

863/2017 26/06/17 CONTRACTACIÓ APROVACIÓ D'EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR DE LES OBRES
DE MILLORA DEL CEIP JAUME I DE PAIPORTA

864/2017 26/06/17 INTERIOR EXPEDIENTS BAIXES D'OFICI DE PERSONES EMPADRONADES

865/2017 26/06/17 INTERIOR AUTORITZACIÓ TALL CARRER LEPANT, 4; DIA 22/06/17 DE 15:00 A
16:00, PER NETEJA DESGUÀS; SRA. PALMIRA CORTINA MARTÍNEZ

866/2017 26/06/17 GESTIÓ TRIBUTÀRIA ANUL·LACIÓ DE REBUTS IVTM PER BAIXA DELS VEHICLES

867/2017 26/06/17 INTERIOR APROVACIÓ AMPLIACIÓ TERRASSA AL BAR VORA BARRANC EN EL
CARRER MESTRE MÚSIC VICENT PRATS I TARAZONA, 1

868/2017 27/06/17 PERSONAL CESSAMENT COM A FUNCIONARI INTERÍ DEL SR. CARLOS JULIÁN
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE

ZAERA

La Junta de Govern Local en queda assabentada.

3r.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  01707/2017.-  ACCEPTACIÓ  DECLARACIÓ
RESPONSABLE  SR.  GERMÁN  CALERO  DUQUE  EN  NOM  I  REPRESENTACIÓ  DE  LA  COMUNITAT  DE
PROPIETARIS DE L'IMMOBLE SITUAT EN EL CARRER MESTRE SERRANO 20.

I.- FETS

I.1.- Sr. Germán Calero Duque en nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l'immoble situat en
el  carrer  Mestre  Serrano,  20  presenta  declaració  responsable  acompanyada  de  projecte  tècnic  i  altra
documentació  per  a executar  les obres  de reforma de l'immoble consistents en eliminació de barreres
arquitectòniques en el vestíbul i instal·lació d'ascensor.

I.2.- L'immoble està situat en sòl urbà, zona d'eixample. Segons el Sistema Nacional de Cartografia de Zones
Inundables, l'immoble es troba en zona inundable, i es deurà tenir en compte les limitacions d'ús previstes
en l'art. 14 bis del Reglament del domini públic hidràulic. No obstant açò, es tracten d'obres a l'interior de
l'immoble que no suposen augment de superfície ni de volum, ni afecten a la via pública. 

I.3.- Informes tècnic i jurídic favorables.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- Art. 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol,  de la Generalitat, d'ordenació del territori,  urbanisme i
paisatge de la Comunitat Valenciana que regula les actuacions subjectes a declaració responsable entre les
quals es troben les obres de modificació o reforma que afecten a l'estructura o a l'aspecte exterior i interior
de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que siga el seu ús, que no
suposen ampliació ni obra de nova planta.

II.2.- Art. 222 del precitat text legal estableix que la declaració responsable per als supòsits de l'art. 214
d'aquesta llei s'ajustarà al previst en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú i
assortirà els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència municipal i es podrà
fer  valdre  tant  davant  l'administració  com davant  qualsevol  altra  persona,  natural  o jurídica,  pública  o
privada.  La  inexactitud,  falsedat  o  omissió,  de  caràcter  essencial,  en  qualsevol  dada,  manifestació  o
document  que  s'acompanye  o  incorpore  a  la  declaració  responsable,  o  la  no  presentació  davant
l'administració competent d'aquesta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes
corresponents  des  del  moment  en  què  es  tinga  constància  de  tals  fets,  sense  perjudici  de  les
responsabilitats  a  que  pertocara.  La  resolució  administrativa  que  declare  tals  circumstàncies  podrà
determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a
l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent; tot açò sense perjudici de la tramitació, si escau, del
procediment sancionador corresponent.

Considerant el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i a tenor del que es disposa en la Llei
7/1985, de 2 d'abril, ROF i RJ de les Entitats Locals, Resolució d'Alcaldia nº 690 de data 3 de juliol de 2015,
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delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions
d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Donar-se per assabentada de la declaració responsable presentada pel Sr. Germán Calero Duque
en nom i representació de la Comunitat de Propietaris de l'immoble situat en el carrer Maestro Serrano 20 
per a executar les obres de reforma de l'immoble consistents en eliminació de barreres arquitectòniques en
el vestíbul i instal·lació d'ascensor, acompanyada de projecte tècnic i altra documentació la qual assorteix
els efectes que la normativa atribueix a la concessió de la llicència municipal  podent-la  fer valdre tant
davant l'administració com davant qualsevol altra persona, natural o jurídica, pública o privada advertint-li
que  prèviament  a  l'inici  de  les  obres  deurà  presentar  la  declaració  responsable  en  la  qual  expresse
clarament  que  coneix  i  assumeix  el  risc  existent  i  les  mesures  de  protecció  civil  aplicables  al  cas,
comprometent-se a traslladar aquesta informació a les possibles persones afectades. Es presentarà en la
administració  hidràulica  (Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori)  amb  una
antelació mínima d'un mes a l'inici de l'obra, aportant còpia de la presentació de la mateixa a l'Ajuntament.

SEGON.- Significar-li a l'interessat que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol
dada,  manifestació  o  document  que  s'acompanye  o  incorpore  a  la  declaració  responsable,  o  la  no
presentació davant l'administració competent d'aquesta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o
de realitzar els actes corresponents des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici
de les responsabilitats a que pertoque.

TERCER.-  Aprovar  la  liquidació  provisional  de  la  taxa  per  import  de  925,57.-€  i  de  l'Impost  sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 2.103,58.-€.

QUART.- Notificar a quantes persones interessades hi haja en l'expedient.

4t.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  713/2017/ACU.-  CONCESSIÓ  DE  LLICÈNCIA
AMBIENTAL A SAV AGRICULTORS DE LA VEGA PER A ÚS PROVISIONAL D'ACTIVITAT APARCAMENT DE
VEHICLES EN C/ SÈQUIA FAITANAR 33.

I.- FETS.

I.1.-  En data 20 de gener de 2016, el  Sr.  José Antonio Calvo Orts en representació de la mercantil SAV
AGRICULTORS  DE  LA  VEGA,  sol·licita  llicència  ambiental  per  a  ús  provisional  d'activitat  d'aparcament
descobert  de  vehicles  en  les  parcel·les  3480307YJ2637N0001KK;  3480308YJ2637N0001RK;
3480309YJ2637N0001DK; 3480310YJ2637N0001KK; 3480311YJ2637N0001RK, totes elles situades en l'UE 5.

I.2.-  Per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017 es va concedir llicència per a obres
provisionals d'habilitació de les indicades parcel·les.

I.3.- Segons l'informe emès per l'arquitecte municipal, l'ús és compatible per a la zona on se situa.

I.4.- Dictamen ambiental favorable amb les següents mesures correctores:
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1.- L'activitat ha de connectar-se a la xarxa de sanejament conforme s'ha definit en el projecte, sent les
arquetes de control les definides en l'annex IV de l'Ordenança municipal d'abocaments.

2.- Els valors de recepció exterior provocats per l'activitat seran inferiors als 55 dB(A) mesurats en l'eix dels
carrers adjacents a la parcel·la industrial considerada (arts 4.2.7.5 c) de les NN UU del Pla general vigent).

3.-  Haurà de realitzar  una auditoria  acústica  a  l'inici  de l'activitat  o posada en marxa,  i  almenys,  cada
cincanys (art. 18 Decret 266/2004 del Consell).

4.- Haurà de complir allò establert  en el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
(RD 2267/2004, de 3 de desembre).

5.- L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic, annexos i
informes que consten en l'expedient, en els aspectes no fixats en el dictamen ambiental. Es compliran totes
les disposicions aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.

I.5.- Durant l'exposició pública de l'expedient i en el termini concedit als confrontants com a conseqüència
del Dictamen Ambiental no s'han presentat reclamacions.

II.- FONAMENTS DE DRET.

II.1.- Se sotmet a llicència ambiental en virtut del que es disposa en l'annex II de la Llei 6/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana i per
tant al procediment previst en els  arts 51 i següents de la indicada Llei.

II.2.- L'art. 61 de l'indicat text legal regula l'inici de l'activitat, determinant que una vegada obtinguda la
llicència ambiental i finalitzada, si escau, la construcció de les instal·lacions i obres, amb caràcter previ a
l'inici  de  l'activitat  haurà  de  presentar-se  comunicació  de  posada  en  funcionament  de  l'activitat  en
l'Ajuntament i es formalitzarà d'acord amb el model que a aquest efecte té l'Ajuntament, acompanyant-se
de la documentació següent:

- Certificat emès per tècnic competent de l'execució del projecte, en el qual s'especifique que la instal·lació i
l'activitat  s'ajusten  al  projecte  tècnic  aprovat  i  a  les  mesures  correctores  addicionals  imposades  en  la
llicència ambiental.

- Certificat final d'obra emès per tècnic competent de la construcció de tancaments i ferms (llic. 18/16).

- Sol·licitud de permís d'abocaments conforme a l'annex I de l'Ordenança d'abocaments.

- Certificat dels instal·ladors de les mesures de protecció contra incendis (8 extintors).

-  Contracte  de  manteniment  de  les  instal·lacions  de  protecció  d'incendis,  a  fi  de  donar  compliment  a
l'indicat en l'art. 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis.

- Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria (butlletí).

- Auditoria acústica favorable que figura en el punt 3 del dictamen ambiental.
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II.3.-  L'Ajuntament  en  el  termini  d'un  mes  des  de  la  presentació  de  la  comunicació abans  nomenada,
verificarà la documentació presentada i girarà visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les
condicions fixades en la llicència ambiental, emetent-se informe sobre aquesta. Si d'aquesta es deriva la
inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, es requerirà a l'interessat perquè procedisca a la
correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest efecte en funció de les deficiències a esmenar,
no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca pronunciament exprés de conformitat. Si  no es detecta
inadequació amb el contingut de la llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar-se
l'exercici  de l'activitat. Transcorregut el  termini  d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per
l'Ajuntament, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat.

Considerant el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, ROF i RJ de
les Entitats Locals, Resolució d'Alcaldia nº 690/2015, de 3 de juliol, delegant atribucions i funcions de la
seua competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Exceptuant el dret de propietat i sense perjudici de tercers concedir a SAV AGRICULTORES DE LA
VEGA llicència ambiental per a instal·lació d'ús provisional d'una activitat destinada a aparcament descobert
per  a  vehicles  en  les  parcel·les  3480307YJ2637N0001KK;3480308YJ2637N0001RK;
3480309YJ2637N0001DK;  3480310YJ2637N0001KK;  3480311YJ2637N0001RK,  de  conformitat  amb  el
projecte tècnic i annex presentat i subscrit per l'arquitecte, Sr. David de la Fuente Rubio, els informes tècnics
i l'informe ambiental redactat pels tècnics municipals, amb les següents condicions:

1.- L'activitat ha de connectar-se a la xarxa de sanejament conforme s'ha definit en el projecte, sent les
arquetes de control les definides en l'annex IV de l'Ordenança municipal d'abocaments.

2.- Els valors de recepció exterior provocats per l'activitat seran inferiors als 55 dB(A) mesurats en l'eix dels
carrers adjacents a la parcel·la industrial considerada (arts 4.2.7.5 c) de les NN UU del Pla General vigent.

3.- Haurà de realitzar una auditoria acústica a l'inici de l'activitat o posada en marxa, i almenys, cada cinc
anys (art. 18 Decret 266/2004 del Consell).

4.- Haurà de complir el preceptuat en el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
(RD 2267/2004, de 3 de desembre).

5.- L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic, annexos i
informes que consten en l'expedient, en els aspectes no fixats en el dictamen ambiental. Es compliran totes
les disposicions aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.

SEGON.- Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, i en compliment del que es disposa en l'art. 61 de la Llei
6/2014, de 25 de juliol, una vegada finalitzada la construcció de les instal·lacions i obres haurà de presentar
la  comunicació  de  posada  de  funcionament  davant  aquest  Ajuntament,  acompanyada  de  la  següent
documentació:

1.-  Certificat  emès  per  tècnic  competent  de  l'execució  del  projecte,  en  el  qual  s'especifique  que  la
instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat i a les mesures correctores addicionals imposades
en la llicència ambiental.

2.- Certificat final d'obra emès per tècnic competent de la construcció de tancaments i ferms (llic. 18/16).
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3.- Sol·licitud de permís d'abocaments conforme a l'annex I de l'Ordenança d'abocaments.

4.- Certificat dels instal·ladors de les mesures de protecció contra incendis (8 extintors).

5.- Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció d'incendis,  a fi  de donar compliment a
l'indicat en l'art. 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis.

6.- Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió diligenciat pel Servei Territorial d'Indústria (butlletí).

7.- Auditoria acústica favorable que figura en el punt 3 del dictamen ambiental.

TERCER.- Significar-li a l'interessat que l'Ajuntament disposarà del termini d'un mes des de la presentació de
la comunicació, per a verificar la documentació presentada i girar visita de comprovació de l'adequació de la
instal·lació  a  les  condicions  fixades  en  la  llicència  ambiental.  Del  resultat  de  la  comprovació  s'emetrà
informe i  si  d'aquest es deriva la inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, se li  requerirà
perquè procedisca a la correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest efecte en funció de les
deficiències  a  esmenar,  no  podent-se  iniciar  l'activitat  fins  que  existisca  pronunciament  exprés  de
conformitat  per  part  de  l'Ajuntament.  Si  no  es  detecta  inadequació  amb  el  contingut  de  la  llicència
ambiental,  s'emetrà  informe  de  conformitat,  podent  iniciar-se  l'exercici  de  l'activitat.  Transcorregut  el
termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'Ajuntament, podrà iniciar-se l'exercici de
l'activitat.

QUART.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa per llicència ambiental per import de
1.875,00.-€.

CINQUÉ.- Significar-li a l'interessat que la llicència caducarà quan l'exercici de l'activitat no s'inicie en el
termini de tres anys, a partir de la data de l'atorgament de la llicència, així com quan l'exercici de l'activitat o
instal·lació es paralitze per termini superior a dos anys, excepte en casos de força major. No obstant açò, per
causes justificades, el titular de l'activitat o instal·lació podrà sol·licitar de l'òrgan competent una pròrroga
dels terminis anteriorment assenyalats.

SISÉ.-  Traslladar l'acord present degudament a les persones interessades conforme al  procediment i  els
tràmits previstos en la normativa vigent.

5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01533/2017.- CONCESSIÓ LLICENCIA DE CANVI D'ÚS 
LOCAL COMERCIAL A HABITATGE EN EL C/ RAFAEL RIVELLES, 10 CANTÓ CARRER DR. MARAÑÓN 23.

I.- FETS

I.1.- Pel Sr. Paco Tarazona Casany en nom i representació del Sr. José Luis Cambronero Armero en data 8 de
maig de 2017 s'ha  sol·licitat  llicència  per  a  habilitar  local  en planta baixa per  a  habitatge en el  carrer
Rafael Rivelles, 10 cantó carrer Dr. Marañón 23, acompanyada de projecte tècnic redactat per l'arquitecte Sr.
Paco Tarazona Casany, esmenant documentació en data 7 de juny de 2017.

I.2.-  L'immoble  pertany  a  l'edifici plurifamiliar  situat  en  el  carrer  Rafael Rivelles,  10  cantó  carrer
Dr. Marañón, 23 al que es va concedir llicència d'obres per a nou habitatges, baix comercial i soterrani per a
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garatge, per acord de la Comissió de Govern de 3 de juliol de 1997, i llicència de primera utilització per
acord de la mateixa de 22 d'octubre de 1998.

I.3.- La llicència sol·licitada comporta un canvi d'ús de comercial a residencial.

I.4.- L'immoble està situat en la zona d'eixample del sòl urbà, segons la classificació i la qualificació donada
pel Pla general vigent i es correspon amb la referència cadastral 2175919YJ2627N0010GB.

I.5.- Informes tècnic i jurídic favorables.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- A l'emplaçament de referència li és aplicable les Normes Urbanístiques de PGOU de Paiporta, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 5 de novembre de 1.998, (BOP el 26 de desembre
de 1998).

II.2.-  L'art.  27 de la Llei  d'ordenació  i  foment  de  la qualitat  de l'edificació  de la  Comunitat  Valenciana,
determina que la llicència municipal d'edificació és l'acte pel qual l'Ajuntament autoritza al promotor per a
l'execució de les obres d'edificació, conforme a les previsions i determinacions del projecte presentat, i
reconeix  que  aquest  és  conforme  al  que  es  disposa  en  el  planejament,  la  legislació  urbanística,  la
d'ordenació  de  l'edificació  quant  als  requisits  bàsics  de  qualitat,  i  qualsevol  altra  legislació  sectorial
concurrent en funció de les característiques i usos de l'edifici. S'atorgaran exceptuant el dret de propietat i
sense  perjudicis  de  tercers,  sense  que  afecten al  domini  públic  o  sòls  patrimonials.  L'atorgament  o  la
denegació  de  les  llicències  municipals  d'edificació  haurà  d'estar  adequadament  motivat,  indicant  la
legislació o normes que ho justifiquen.

II.3.- L'art. 213  de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge, regula els actes subjectes a llicència entre els quals es troba, en la seua lletra g) la modificació de
l'ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com l'ús del vol sobre els mateixos.

II.4.- Segons els arts. 218, 219 i 220 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del
territori, urbanisme i paisatge, el procediment per a la concessió de llicència solament s'entendrà iniciat
quan la petició vaja acompanyada d'un projecte tècnic i dels altres documents indispensables per a dotar de
contingut  la  resolució.  L'expedient  haurà  d'incorporar  el  projecte  tècnic,  les  autoritzacions  que
procedisquen i, a més informe tècnic i jurídic. La competència i el procediment de l'atorgament de llicències
s'ajustaran a la legislació sectorial que en cada cas les regule, a la de règim local i a la del procediment
administratiu comú.

Considerant el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i a tenor del que es disposa  en la Llei
7/1985, de 2 d'abril, ROF i RJ de les Entitats Locals, Resolució d'Alcaldia nº 690 de data 3 de juliol de 2015,
delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions
d'aplicació.

La Junta de Govenr Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Concedir al Sr. José Luis Cambronero Armero llicència per a modificació de l'ús de l'immoble situat
en  el  carrer  Rafael Rivelles,  10  cantó  carrer  Dr. Marañón  23,  planta  baixa,  que  passa  de  comercial  a
habitatge, d'acord al projecte tècnic redactat per l'arquitecte, Sr. Paco Tarazona Casany condicionada a:
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.- Aportar abans de l'inici de l'obra el nomenament del constructor signat pel promotor i el constructor, en
el  qual explicaran les dades identificatives del  mateix i  documentació  que acredite l'alta sobre l'Impost
d'Activitats Econòmiques.

.- El promotor serà responsable dels desperfectes que cause en els diferents serveis urbanístics, i haurà de
reparar-los a la seua costa immediatament deixant-los en les mateixes condicions que estaven a l'inici de les
obres, per a açò diposita aval bancari per import de 960,00.-€.

.- Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que haurà
de ser pavimentada amb rajola existent en la zona (tipus Ajuntament).

.- En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència, conforme a l'Ordenança
reguladora de l'ús especial de les vies públiques aprovada per acord de Ple de 27 d'abril de 2006, i publicada
en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 214 de data 8 de setembre de 2006.

SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 604,80.-€ i
de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 1.300,00€.

TERCER.- Assenyalar que la llicència d'obres, la concessió de les quals s'aprova, s'efectua exceptuant el dret
de propietat i sense perjudici de tercers.

QUART.- Significar a l'interessat que la llicència caducarà als sis mesos des de la seua concessió en el supòsit
de no iniciar-se  les  obres,  d'igual  manera caducarà si  aquestes pateixen una interrupció superior a  sis
mesos.

CINQUÉ.- Traslladar l'acord present degudament a les persones interessades conforme al procediment i als
tràmits previstos en la normativa vigent. 

6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 762/2017/ACU.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBERTURA
FORN CAFETERIA ELVIRA I PACO CB EN C/ MESTRe SERRANO 29-B.

I.-FETS.

I.1.- La Sra. Elvira Moro Serrador, en nom i representació d'ELVIRA I PACO, CB, en data 26 d'octubre de 2012,
sol·licita llicència d'obres per a adaptació i habilitació del local situat en el carrer Mestre Serrano, 29-B a
l'activitat de forn cafeteria i llicència ambiental per a la mateixa. La indicada llicència es regeix d'una banda
respecte a la del forn per la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la contaminació i
qualitat  ambiental  i  quant a  la  cafeteria per  la  Llei  14/2010,  de 3 de desembre, d'espectacles públics,
activitats recreatives i establiments públics, modificada per la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat,
de  mesures  urgents  de  suport  a  la  iniciativa empresarial  i  els  emprenedors,  microempreses  i  petites  i
mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana («DOCV» 20 juny 2012), vigent en el moment en què es va
sol·licitar la llicència segons el catàleg que figura com a annex a la citada llei, les cafeteries són establiments
destinats perquè el públic puga consumir begudes o menjars indistintament en barra o en taules.

I.2.- L'informe ambiental fixa un aforament de 48 persones i qualifica l'activitat de molesta índex baix grau
2; perillosa índex baix grau 1.

I.3.-  L'activitat  és  compatible  segons  informe  favorable  de  compatibilitat  urbanística;  figura  l'informe
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favorable del veterinari; i consta l´informe tècnic que obra en l'expedient i acta de la visita de comprovació
efectuada per l'Enginyer Tècnic Municipal, en la qual manifesta que és favorable i procedeix la llicència
d'obertura. 

I.4.- Les obres s'informen favorablement en haver completat la documentació.

 
II.- FONAMENTS JURÍDICS

 
II.1.-  Quant  a  l'activitat  de  forn  es  regeix  pel  que  es  disposa  en  la  Llei  2/2006,  de  5  de  maig,  de  la
Generalitat, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental desenvolupada pel Decret 127/2006, de
15 de  setembre,  del  Consell,  pel  qual  es  desenvolupa  la  Llei  2/2006,  i  segons  la  disposició  transitòria
cinquena  mentre no s'aprove reglamentàriament la relació d'activitats subjectes a llicència ambiental a que
es refereix la present llei, serà aplicable el Nomenclátor d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses
aprovat pel Decret 54/1990, de 26 de març, del  Consell de la Generalitat, que qualifica l'activitat de forn
com a molesta 1-3 i perillosa 0-2, en disposar la disposició transitòria primera de la Llei 6/2014, de 25 de

juliol de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, que
els procediments en curs a l'entrada en vigor de la present llei continuaran tramitant-se conforme a la
normativa anterior.

II.2.- Respecte a l'activitat de cafeteria és aplicable la Llei 14/2010, de 3 de desembre de la Generalitat,
d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

Considerant el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, ROF i RJ de
les Entitats Locals, Resolució d'Alcaldia nº 690/2015, de 3 de juliol, delegant atribucions i funcions de la
seua competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Exceptuant el dret de propietat i sense perjudici de tercers autoritzar les obres i concedir llicència
ambiental i  d'obertura a ELVIRA I  PACO, CB per a l'activitat  de forn i cafeteria en el  carrer Mestre
Serrano,  29-B,  de  conformitat  amb el  projecte  tècnic  i  annexos presentat  i  subscrit  per  l'enginyer
industrial,  Sr.  José Martínez Moreira, els informes obrants en l'expedient i  l'informe ambiental  que
estableix els següents condicionaments:

1.- L'aforament màxim del local serà de 48 persones.

2.- Concertar i mantenir vigent durant tot l'exercici de l'activitat l'assegurança de responsabilitat civil per
danys al públic, assistents i tercers.

3.- No es permet l'ocupació d'aparells de reproducció mecànica per a ambientació/amenització musical.

4.- Realitzar les inspeccions periòdiques que siguen obligatòries en aquest cas:

.- Inspecció periòdica (cada 5 anys) de la instal·lació elèctrica en baixa tensió realitzada per   OCA.

.- Revisió instal·lacions de protecció contra incendis segons programa de manteniment   que figura en el RD
1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

5.- Tenir fulls de reclamacions a la disposició del públic.
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6.- Disposar en lloc visible al públic la següent informació:

.-  Número  de  telèfon,  adreça  postal,  nombre de fax  o  correu  electrònic  a  l'efecte  de  reclamacions  o
informació.

.- Existència de fulls de reclamacions.

.- Cartell d'horari d'obertura i tancament.

.- Còpia de la llicència municipal d'obertura.

7.- Permetre i facilitar les inspeccions que acorden les autoritats competents.

8.- Implantar el Pla d'Emergència i Evacuació presentat.

9.- Que els valors de recepció exterior provocats per l'activitat (soroll d'unitats exteriors de condicionament
+  soroll  provinent  de  l'interior  de  l'activitat)  en  les  edificacions  adjacents,  hauran  de  ser  inferiors  als
establits en la taula 1 de l'annex II de la Llei 7/2002.

10.- Que no se superen els nivells sonors de recepció intern establits en la taula 2 de l'annex II de la Llei
7/2002, de 3 de desembre de la GV de protecció contra la contaminació acústica, en l'art. 3.3.8 del PGOU i
en les taules B1 i B2 de l'annex III del RD 1367/2007.

11.- Deurà realitzar una auditoria acústica a l'inici de l'activitat i  almenys cada cinc anys (art. 18 Decret
266/2004, de 3 de desembre, del Consell).

12.- L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic en els
aspectes  no fixats  en aquesta resolució. Es compliran totes  les  disposicions aplicables  per a garantir  la
seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.

13.- Haurà de complir el preceptuat en el Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi del Codi Tècnic de
l'Edificació (RD 314/2006de 17 de març).

14.- Deurà complir el RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen normes d'higiene per a
l'elaboració, comerç i distribució de menjars preparats.

15.- Haurà de complir el Reglament nº 852/2004 (CE) del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de
2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicència d'obertura i ambiental per import de 1.437,50.-€, així
com la taxa per llicència urbanística per import de 125,34.-€ i l'ICIO per import de 313,36.-€.

TERCER.- Notificar a quantes persones interessades hi haja en l'expedient.

7é.-HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 00389/2017.- DEVOLUCIÓ AVAL AL SR. FRANCISCO ALBERTO
PARRA MONTES.
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I.- FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval  per import de 300,00 euros,  formulada pel Sr. Francisco
Alberto Parra Montes, presentada en el registre general d'aquest Ajuntament el dia 17 de febrer de 2017,
amb número 4500.

I.2.- El citat aval per import de 300,00 € va ser dipositat per  a garantir possibles trencaments per obres de
l'expedient 87/16.

I.3.- L'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 19 de maig de
2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva sol·licitada per import de 300,00 € al Sr. Francisco
Alberto Parra Montes.

SEGON.- Notificar l'acord present a totes les persones interessades en l'expedient.

8é.-  HISENDA  I  ADMINISTRACIÓ  GENERAL.-  01624/2017.-  DEVOLUCIÓ  AVAL  AL  SR.  VICENT  PIERA
COMPANY.

I.- FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 1.516,00 euros, formulada pel Sr. Vicent Piera
Company, presentada en el registre general d'aquest Ajuntament el dia 26 de maig de 2017, amb número
11196.

I.2.- El citat aval per import de 1.516,00 €, va ser dipositat com a garantia per a la construcció d'una vivenda
unifamiliar en carrer Aldaia, 36 (expt. 228/15).

I.3.- L'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució del citat aval en data 15 de juny de
2017.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva sol·licitada, per l'import de 1.516,00 € al Sr. Vicent
Piera Company.

SEGON.- Notificar l'acord present a totes les persones interessades en l'expedient.

9é.-  HISENDA  I  ADMINISTRACIÓ  GENERAL.-  00370/2017.-  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MIXT  DE
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT PER A LA IMPLANTACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA DE
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GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA.

Vist l'expedient de contractació de subministrament i manteniment per a la implantació i posada en marxa
d'un sistema de gestió, inspecció i recaptació tributària, 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 20 de març de 2017, aprovant l'expedient de contractació referit i
els  Plecs  de clàusules  administratives  i  de  prescripcions tècniques del  mateix,  l'adjudicació  del  qual  es
realitza mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.

I.2.- A aquest procediment, s'ha convidat a les empreses: APLICATION HOME SL, TECNICAS  INFORMATICAS
IVAL  SL  i  AYTOS  SOLUCIONES  INFORMATICAS  SLU,  havent-se  presentat:  APPLICATION  HOME  SL,
TECNICAS INFORMATICAS IVAL SL 

I.3.- Efectuada per la Mesa de Contractació, l'obertura dels sobres “A” de documentació administrativa, i
admeses les ofertes presentades, es va procedir a l'obertura dels sobres “B” que contenen l'oferta tècnica:
(criteris valoració subjecta a un judici de valor), oferint el resultat següent:

.- TECNICAS INFORMATICAS IVAL SL: 12 punts

.- APLICATION HOME SL: 18 punts

Posteriorment es realitza l'obertura dels sobres “C” que contenen l'oferta econòmica (criteris de valoració
automàtica), amb el resultat següent:

A.- TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL SL

1.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALS:

a) Gestor d'expedients:

Entorn  amigable,  senzill,  transversal  i  integrat.  Arxiu  digital  de  documents  externs  o  complementaris
associats.

b) Interoperabilitat amb altres administracions:

Direcció general de Cadastre, Ministeri d'Hisenda (AEAT), Direcció general de Trànsit (DGT), Direcció general
de Registres i Notaris (ANCER), Consell Superior Bancari (AEB / CECA) quadern nº 63 i norma 43, Format de
correus (SICER), Institut Nacional d'Estadística (INE), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

c) Gestió de recursos i al·legacions.

Propostes de resolució i notificació de les propostes.

d) Certificats digitals: autenticació i verificació.

ACCV i FNMT
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2.- OFERTA ECONÒMICA: 57.200,00€ +12.012,00€ d'IVA= 69.212,00€ IVA inclòs

Desglossada en:

.- Lloguer o cessió d'ús: 48.000,00 € + 10.080,00€ d'IVA= 58.080,00€ IVA inclòs

.- Formació: 1.200 € +252,00 € d'IVA= 1.452,00€ IVA inclòs

.- Manteniment: 8.000,00€ +1.680,00€ d'IVA=9.680,00 € IVA inclòs

3.- MILLORES:

.- Gestió de correu ordinari i notificacions.

.- Assessorament en la millora de la gestió tributària.

4.- FORMACIÓ: 25 hores anuals.

B- APPLICATION HOME SL

1.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALS:

a) Gestor d'expedients:

Entorn  amigable,  senzill,  transversal  i  integrat.  Arxiu  digital  de  documents  externs  o  complementaris
associats.

b) Interoperabilitat amb altres administracions:

Direcció general de Cadastre, Ministeri d'Hisenda (AEAT), Direcció general de Trànsit (DGT), Direcció general
de Registres i Notaris (ANCER), Consell Superior Bancari (AEB / CECA) quadern nº 63 i norma 43, Format de
correus (SICER), Institut Nacional d'Estadística (INE), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

c) Gestió de recursos i al·legacions:

Propostes de resolució i Notificació de les propostes.

d) Certificats digitals: autenticació i verificació:

ACCV i FNMT

 2.- OFERTA ECONÒMICA:56.400 € + 11.844 € d'IVA = 68.244,00 € IVA inclòs

Desglossada en:

.- Lloguer o cessió d'ús : 50.400€ + 10.584 € d'IVA= 60.984 € IVA inclòs

.- Formació: 400 € + 84 € d'IVA= 484 € IVA inclòs
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.- Manteniment: 5.600 € +1.176 € d'IVA= 6.776 € IVA inclòs

 3.- MILLORES:

.- Gestió de multes  i sancions.

.- Gestió de correu ordinari i notificacions.

.- Assessorament en la millora de la gestió tributària.

 4.- FORMACIÓ: 3000 hores

 Obtenint la puntuació següent:

A.- TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL SL

 1.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALS ….………….. 30 punts

2.- OFERTA ECONÒMICA. …………………………………….....……….. 24.65 punts

3.- MILLORES……………………………………………………….........………… 10 punts

4.- FORMACIÓ …………………………………………………...............…..…… 5 punts

B.- APPLICATION HOME SL

 1.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALS……………….…. 30 punts

2.- OFERTA ECONÒMICA………………………………………………........…… 25 punts

3.- MILLORES……………………………………………………………….....…..…… 20 punts

4.- FORMACIÓ . ………………………………………………………….......……….. 0 punts

Quant a la formació oferida, la Mesa de Contractació, vist el volum d'hores oferit (3.000 hores), vist que
l'import d'aquesta formació valorat per l'empresa és de 484 € IVA inclòs, i estimant que aquesta formació,
no pot prestar-se per l'import econòmic indicat, ha considerat, a tenor del que es disposa en l'art. 84 del RD
1098/2001 de 12 d'octubre, que existeix un error manifest en el nombre d'hores oferides en la proposta
que la fan inviable quant a l'apartat 4) “formació”, que es valora amb zero punts.

Sent la puntuació final la següent:

A.- TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL SL:

- PROPOSTA TÈCNICA…………………………………………….....….… 12 punts

1.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALS ………… 30 punts
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2.- OFERTA ECONÒMICA. …………………………………………. 24,65  punts

3.- MILLORES…………………………………………………..……………… 10 punts

4.- FORMACIÓ …................................................................... 5 punts

Total……………………………………………………………….…………… 81.65 punts

B.- APPLICATION HOME SL:

- PROPOSTA TÈCNICA…………………………………………..…....………… 18 punts

1.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALS………………. 30 punts

2.- OFERTA ECONÒMICA…………………………………………..……...….. 25 punts

3.- MILLORES…………………………………………………………….……..……20 punts

4.- FORMACIÓ . 3000 hores ……………………………….......…………….. 0 punts

Total…………………………………………………………………...……………….. 93 punts

I.5.- Quedant, mitjançant Resolució d'Alcaldia nº 691 de 25 de maig de 2017, classificades de la següent
manera.

 1.- APPLICATION HOME SL

2.- TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL SL

I.6.- L'empresa APPLICATION HOME SL ha presentat justificant del dipòsit de la garantia definitiva i altra
documentació complementària sol·licitada, en data 08/06/2017 (RE 2017012265), completada en data 20
de juny de 2017 (RE nº 2017013139) i validada de conformitat pel secretari de la Corporació.

I.7- Informe proposta d'adjudicació del contracte referit de la TAG de Contractació de data 27 de juny de
2017.

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, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 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 817/2009 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, ACORDA:

PRIMER.-  Declarar  vàlid  l'acte  de  licitació  del  contracte  de  subministrament  i  manteniment  per  a  la
implantació i posada en marxa d'un sistema de gestió, inspecció i recaptació tributària i en conseqüència:
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 -  Adjudicar  el  referit  contracte  a  l'empresa APPLICATION HOME SL,  d'acord amb l'oferta  i  les  millores
presentades per import de 56.400 € més 11.844 € d'IVA, és a dir, 68.244,00 € IVA inclòs.

Aquest import es desglossa en:

.- Lloguer o cessió d'ús : 50.400€ + 10.584 € d'IVA= 60.984 € IVA inclòs

.- Formació: 400 € + 84 € d'IVA= 484 € IVA inclòs

.- Manteniment: 5.600 € +1.176 € d'IVA= 6.776 € IVA inclòs

SEGON.- Notificar l'adjudicació a totes les persones interessades en l'expedient  i requerir a l'adjudicatari
del contracte, perquè concórrega a la seua formalització en el termini  màxim de quinze dies hàbils des de la
recepció de la notificació de l'acord d'adjudicació.

TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits que legalment li siguen aplicables.

10é.- MODERNITZACIÓ.- 712/2017/ACU.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE SUPORT I
MANTENIMENT CORRECTIU DE LA PLATAFORMA ESIGNA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.

I.- ANTECEDENTS

I.1.-  L'àrea  de  Contractació  informa  que  l'1  de  setembre  de  2017  finalitza  la  garantia  d'1  any  de  la
plataforma eSigna de l'empresa INDENOVA que ens varen incloure al contracte inicial de compra de la nova
plataforma, exp. 56/2015.

I.2.- Se sol·licita pressupost a l'empresa INDENOVA per al suport i manteniment correctiu de la plataforma
ESIGNA d'administració electrònica. El suport que es detalla a continuació inclou els mòduls següents i seria
de setembre a desembre de 2017.

MÒDULS INDENOVA Import pressupost sense IVA

1.- Suport administrador 1.309,00 €
2.-Seu electrònica 1.386,00 €
3.- Processos 500,00 €
4.- Portafirmes 575,00 €
5.-  Gestor  d'expedients  i  registre  d'entrada  i
eixida.

1.310,00 €

6.- Digitalització certificada 650,00 €
7.- Oficina Atenció al Ciutadà OAC 960,00 €
SUBTOTAL 6.690,00 €
DESCOMPTE 1.318,00 €
TOTAL 5.372,00 €
 

II.- FONAMENTS JURÍDICS

Vist el que disposa l'art. 10 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic
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(LCSP) que defineix els contractes de serveis, així com l'article 95 del mateix text legal, pel que fa al
procediment d'adjudicació dels contractes menors, que es defineixen exclusivament per la seua
quantia, vist que en el cas dels contractes de serveis, no podran excedir els 18.000 euros, d'acord
assenyala l'art 122.3, sense que la seua durada puga ser superior a un any segons l'art. 23.3 de la
LCSP i finalment, la disposició addicional segona de l'esmentada Llei i el Decret d'Alcaldia núm.
690/2015 de 3 de juliol de delegació de competències en la Junta de Govern Local, pel que fa a la
competència de l'òrgan de contractació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació menor del servei de suport i manteniment correctiu
de la plataforma eSigna d'administració electrònica, així com de tots els antecedents, informes i
documents que consten en el mateix i en la seua conseqüència:

a) Aprovar la despesa del mateix per un import de 6.500 € IVA inclòs amb càrrec a la partida 92310
22799 del pressupost general vigent.

b) Adjudicar el contracte menor de serveis a l'empresa INDENOVA per un import de 5.372 euros i
1.128 euros d'IVA, amb un termini de durada de setembre a desembre de 2017.

SEGON.-Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establerts per la norma vigent.

11é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 02330/2017.- AUTORITZACIÓ DE TRANSMISSIONS DE LES PARADES Nº 65 I 66
DEL MERCAT AMBULANT.

I.- ANTECEDENTS

I.1.-Acord de Junta de Govern Local  de 30 de gener pel  qual  s'autoritza  provisionalment  fins al  31 de
desembre de 2017 (a l'espera del compliment dels tràmits que s'estableixen en l'Ordenança per a la seua
transmissió), entre altres, les parades 65 i 66.

I.2.- Instàncies de sol·licitud presentades pels titulars de les parades nº 65 (nº de registre 2017007060) i nº
66 (nº de registre 2017006773) per a l'autorització definitiva de les seues parades.

I.3.-  Informes  de  l'Agència  de  Foment  de  la  Innovació  Comercial,  de  data  27  de  juny  de  2017,
sobrecompliment de tots els requisitis per cadascuna de les transmissions sol·licitades.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Article 14 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Generalitat Valenciana. 

II.2.- Articles 9 i 11 del Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regulen la venda no sedentària
a la Comunitat Valenciana.

II.3.-Article 19 sobre transmissions i Disposició Transitòria segona de l'Ordenança municipal de venda no
sedentària de Paiporta de 31 de desembre de 2012.

Página 23



La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de transmissió de les següent parades en favor dels titulars que a continuació
es detallen fins al 31/12/2027.

Nº
PARADA

TITULAR ANTERIOR TRANSMISSIÓ EN FAVOR DE METRES ACTIVITAT UBICACIÓ

65 JUANA  ZAHONERO
NACHER

CONCEPCIÓN  ZAHONERO
NÁCHER
DNI: 73.904.197-E

9 ROBA CERVANTES,13

66 ANTONIA  GIMÉNEZ
MUÑOZ

PEDRO GARCIA CORRAL
DNI: 48.590.155-X

8 ROBA
INFANTIL

CERVANTES,14

SEGON.-  Seguir  els  tràmits  i  els  procediments  previstos  legalment  notificant-li-ho a  totes  les  persones
interessades.

12é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES D'ALCALDIA I DE LES REGIDORES I REGIDORS DELEGATS.

12.1.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  732/2017/ACU.-  ADJUDICACIÓ  DE  LES  OBRES
“TREBALLS COMPLEMENTARIS LLAR 3ª EDAT”

I.- FETS

I.1.- Acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2017 per la qual es va aprovar la modificació
del contracte d'obres de rehabilitació coberta plana i conservació de la Llar de la Tercera Edat subscrit amb
l'empresa FORMAS CONSTRUCTIVAS SA (FORCONSA) consistent en no fer el control  de plagues previst i
substituir-ho per demolició dels forjats de fusta existents.

I.2.- Informe de data 8 de juny de 2017 signat per l'arquitecte director de les obres, Sr. Rafael Cerdán Ruíz,
manifestant que en realitzar la demolició dels forjats van aparèixer una sèrie d'imprevists que obliguen a
adoptar una sèrie de decisions tècniques.

I.3.-  Sol·licitud  de  pressupost  a  l'empresa  FORMES CONSTRUCTIVES SA  donat  el  caràcter  d'urgència  de
realitzar la reparació, presentant pressupost per import de 6.439,51.-€ més 1.352,30.-€ en concepte d'IVA,
sent un total 7.791,81.-€.

I.4.- Informe tècnic favorable  de data 22 de juny de 2017 de l'arquitecta tècnica municipal.

I.5.-  Retenció  de  crèdit  per  import  de  9.428,09.-€  amb  càrrec  a  la  partida  92000.63200  (RC  nº
220170001443).

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- L'art. 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual aprova el Text refós de la llei
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de contractes del sector públic (d'ara endavant, TRLCSP), al tenor del qual els contractes menors podran
adjudicar-se  directament  a  qualsevol  empresari  amb  capacitat  d'obrar  i  que  compte  amb  l'habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les normes establides en l'article 111. En
els contractes d'obra es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 euros. 

II.2.-  Segons el que es disposa en l'art.  111 de l'indicat text legal,  en els contractes menors definits en
l'article  138.3,  la tramitació  de l'expedient  només exigirà l'aprovació  de la  despesa i  la  incorporació  al
mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei establisquen.   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 TRLCSP 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,  vigent  en  el  que  no  s'opose  al TRLCSP  i  al  RD
817/2009,  de  8  de  maig,  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 de les Entitats locals, acorda:

PRIMER.-  Aprovar  l'expedient  de  contracte  menor  de  les  obres  d'execució  per  a  obres  de  “Treballs
Complementàries Llar 3ª Edat”, per import de 6.439,51.-€ més 1.352,30.-€ en concepte d'IVA (7.791,81.-€)
d'acord  amb  l'oferta  presentada  i  l'informe  tècnic  emès  a  aquest  efecte,  que  seran  executades  pel
contractista FORMAS CONSTRUCTIVAS SA (FORCONSA).

SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 92000.63200.

TERCER.- 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 en
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.

QUART.-  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.

12.2.- CULTURA.- 02349/2017.- APROVACIÓ DE LES NORMES BÀSIQUES PER A L'ACTIVITAT FESTERA 2017.
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I.- ANTECEDENTS

I.1.- Providència del regidor delegat de Cultura, Sr. Alberto Torralba Campos, en la que disposa redactar una
versió actualitzada de les normes bàsiques per a l’activitat festera per a les festes populars 2017.

I.2.-  Normes  bàsiques  actualitzades  amb  l’objectiu  d’esmenar  les  mancances  detectades  en  anteriors
edicions de les festes populars.

II.- FONAMENTS

II.1.- La Corporació municipal  de Paiporta com a entitat local, té competències en matèria de promoció
cultural  en  el  seu  àmbit  territorial,  de  conformitat  amb el  que  disposa  l'article  140  de  la  Constitució
Espanyola, article 25.2-m)  de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i la resta de
normativa concordant.

Fent ús de les atribucions que s’ostenten per  Decret d’Alcaldia nº 690/2015, de 3 de juliol, la Junta de
Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per l'article 83 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, acorda:

PRIMER.- Aprovar les Normes Bàsiques per a l'Activitat Festera 2017 i que són les següents:

“NORMES BÀSIQUES PER A L’ACTIVITAT FESTERA
RECINTE DE CASETES DE FESTA 2017

1.- TIPUS DE CASETES SEGONS LA SEUA ACTIVITAT
Segons l’activitat prevista per a la caseta de festa s’habilitaran dos zones diferenciades:
a. Per a sopar i/o consumicions en ambient tranquil.
b. Per a ambientació musical.

2.- TRÀNSIT I ACCÉS
a. Durant l'horari d'ús queda prohibit el trànsit rodat i l’estacionament en el Recinte de Casetes de Festa,
excepte serveis de seguretat i d’emergències.
b. El subministrament a les casetes s’efectuarà des de les 9:00 hores fins a les 15:00 hores, podent limitar
eixe horari si s’efectua algun acte en el recinte en eixe horari.

3.- HORARI D'ÚS I AMBIENTACIÓ MUSICAL
a. Els dies 10 i 13 d’agost, des de les 20:00 hores fins a les 02:00 hores. Els dies 11, 12, 14 i 15 d’agost, des
de les 20:00 hores fins a les 03:00 hores.
b. El volum haurà de ser moderat i no sobrepassar els decibels autoritzats, segons la Llei 7/2002, de 3 de
desembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  protecció  contra  la  contaminació  acústica  i  l'article  11  de
l'Ordenança de convivència ciutadana.
c. No podrà haver-hi ambientació musical durant la celebració d’activitats organitzades per l’Ajuntament
que impedisca el desenvolupament normal d'aquestes.
 
4.- UTILITZACIÓ DE SERVEIS HIGIÈNICS HABILITATS
a. Es prohibeix la realització de necessitats fisiològiques en els espais oberts o fora dels serveis habilitats a
aquest efecte.
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5.- TITULARITAT DE LES CASETES
a. Cada caseta estarà representada en tot moment pel responsable o pel suplent,  prèviament identificats al
full de sol·licitud. Aquestes persones hauran de ser membres de l'associació sol·licitant de la caseta de festa.
b. En les casetes haurà d’estar visible la identificació de l’associació titular d'aquesta.
c.  L’associació  titular  no  pot  cedir  ni  arrendar  la  caseta  a  tercers.  El  seu  incompliment  serà  motiu  de
tancament de la mateixa.
d. Les casetes no podran ser utilitzades amb fins lucratius.
e. L'associació que haja reservat una caseta de festa i aquesta no haja sigut ocupada ni/o pagada restarà
inhabilitada per poder reservar a les festes de l'any següent.
f. Es recorda que cal respectar rigorosament la legalitat en quant a igualtat i no discriminació (art. 14 de la
Constitució). Així mateix, la Llei 52/2007 de 26 de desembre (Llei de memòria històrica). El seu incompliment
serà motiu de tancament de la caseta.

6.- INSTAL·LACIONS
a. El desenvolupament d'activitat de la caseta no podrà envair la superfície assignada a altra caseta.
b. Es permetrà la col·locació de taules i cadires, dins de l’espai habilitat per a aquestes.
c. Les casetes en les quals es cuine tindran l’obligació de comptar amb un extintor.
d.  Queda  prohibit  manipular  els  elements  elèctrics,  inclosos  els  quadres,  que  seran  controlats  per
l’electricista municipal o persona habilitada per a això.
e. L’ús dels punts d’aigua serà exclusivament per a subministrament. En cap cas per a fer neteja al mateix.

7.- NETEJA I CONSERVACIÓ
a. Cada associació queda obligada a la neteja i a la conservació de la seua caseta i zona corresponent.
b.  Una vegada desmantellada la caseta,  la zona que ha estat ocupada ha de quedar lliure d'objectes i
instal·lacions. La no obediència implicarà la inhabilitació de l'associació per a sol·licitar caseta a les properes
festes populars.
c. Les bosses de fem es dipositaran en els contenidors corresponents durant l’horari habilitat. En cap cas es
podran deixar en la via pública ni en papereres.
d. No es podrà dipositar fem a granel en els contenidors, papereres, ni en la via pública.

8.- CONSUM D’ALCOHOL
a. Es prohibeix el consum i venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys tant dins com fora del
recinte.
b.  En  cap  cas  es  farà  publicitat,  per  part  del  concessionari,  per  a  la  incitació  al  consum  de  begudes
alcohòliques.

ACTIVITAT FESTERA EN SEU PRÒPIA

9.- ÚS DE LA VIA PÚBLICA
a. Es permetrà l’ús del carrer per a muntatge de taules i  cadires sempre que no obstaculitzen el trànsit
rodat.
b. Excepcionalment, i prèvia autorització de l’Ajuntament, es podrà tallar el trànsit en carrers que, per les
seues dimensions, ho requerisca.
c. L’associació comunicarà a l'ajuntament les activitats programades a la seua seu per poder mostrar-les a
la porta de la mateixa.

10.- HORARI D'ÚS I AMBIENTACIÓ MUSICAL
a. Els dies 10 i 13 d’agost, des de les 20:00 hores fins a les 02:00 hores. Els dies 11, 12, 14 i 15 d’agost, des
de les 20:00 hores fins a les 03:00 hores.
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b. El volum sonor haurà de ser moderat i no sobrepassar els decibels autoritzats, segons la Llei 7/2002, de 3
de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica i l'article 11 de
l'Ordenança de convivència c,iutadana.
c. No podrà haver-hi ambientació musical durant la celebració d’activitats organitzades per l’Ajuntament,
que impedisca el desenvolupament normal de les mateixes.

11.- TITULARITAT DE LES SEUS FESTERES
a. Cada seu estarà representada en tot moment pel responsable o pel suplent,  prèviament identificats al
full de sol·licitud. Aquestes persones hauran de ser membres de l'associació sol·licitant.
b. En les seus haurà d’estar visible la identificació de l’associació titular de la mateixa.
c. Les seus festeres no podran ser utilitzades amb fins lucratius.
d. Es recorda que cal respectar rigorosament la legalitat en quant a igualtat i no discriminació (art.14 de la
Constitució). Així mateix, la Llei 52/2007 de 26 de desembre (Llei de memòria històrica). El seu incompliment
serà motiu de cessament de l’activitat festera.

12.- NETEJA
a. Cada associació queda obligada a la neteja de l'espai públic utilitzat per la seua activitat festera.
b. Les bosses de fem es dipositaran en els contenidors corresponents durant l’horari habilitat. En cap cas es
podrà deixar en la via pública ni en papereres.
c. No es podrà dipositar fem a granel en els contenidors, papereres, ni en la via pública.

13.- CONSUM D’ALCOHOL
a. Es prohibeix el consum i venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys tant dins com fora de la seu.
b.  En  cap  cas  es  farà  publicitat  per  part  de  la  associació,  per  a  la  incitació  a  consum  de  begudes
alcohòliques.”

SEGON.- Les autoritzacions de les casetes i actes de les festes populars de 2017 s'entendran subjectes a
aquestes normes i  quasevol incompliment de les mateixes podrà comportar la retirada de l'autorització
municipal de la caseta o activitat corresponent.

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

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 quaranta minuts del 3 de juliol de 2017.

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
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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 ______________
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI
  
 

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