
ACTA NÚM 20

Sessió extraordinària Junta de Govern Local dia 13 de novembre de 2017.

A Paiporta, sent les dotze hores del dia 13 de novembre de 2017, prèvia la corresponent convocatòria, sota
la Presidència de l’alcalde accidental, Sr. Vicent Ciscar Chisbert, assistit 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:
 
ALCALDE-PRESIDENT ACCTAL: Vicent Ciscar Chisbert
 
REGIDORS/ES TITULARS:
 

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

 
ASSISTEIXEN:
 

María Teresa Verdú Cantó

SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset

No assisteix i excusa la seua no assistència l´alcaldessa Sra. Isabel Martín Gómez.

Declarada oberta la sessió, d’ordre del Sr. Vicent Ciscar Chisbert, 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.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01310/2017.- Aprovació projecte reforma quarta planta
de l´ajuntament.
 
2n.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 03024/2017.- Modificació adjudicació projecte PPOS
2017.
 
3r.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  03364/2017.-  Aprovació  memòria  tècnica  obres
impermeabilització sala màquines Auditori Municipal.
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Iniciat l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia es varen adoptar els acords següents:

1r.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  01310/2017.-  APROVACIÓ  PROJECTE  REFORMA

QUARTA PLANTA DE L´AJUNTAMENT.

I.- FETS

I.1.-Per Decret nº 820/2017 del Regidor delegat d´Urbanisme,  Medi  Ambient i  Sostenibilitat en data 16 de
de juny de 2017 s'adjudica contracte menor per a la redacció del projecte d'execució, estudi de seguretat i
salut, adreça de l'obra de REHABILITACIÓ DE LA QUARTA PLANTA DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA situat en
el carrer Mestre  Music Vicent Prats i Tarazona, sent l'adjudicatari  HADIT ARQUITECTE SLP representada per
D. Jorge Gil Martínez, arquitecte.

I.2.- En data 3 de novembre de 2017 es presenta per registre una còpia en format digital i dues còpies en
paper del projecte esmentat per un import de 117.097,04.-€ més 24,590,38.-€ en concepte d'IVA, sent un
total de 141.687,41.-€.

I.3.- Informe favorable emès per l'arquitecte tècnic i l'enginyer tècnic municipal de data 7 de novembre de
2017.

I.4-  Retenció  de  crèdit  per  import  de  170.000,00.-€  amb  càrrec  a  la  partida  93300.63201  (RC  nº
220170015972).

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
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
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el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia
de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua durada no siga superior a quatre
anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Vist el que es disposa en el Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual aprova el text Refós
de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  Contractes  de  les
Administracions Públiques aprovat  per  Reial  decret  1098/2001,  de  12 d'octubre,  en  el  que no s'opose
a TRLCSP i al RD 817/2009, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, Resolució de l'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.-  Aprovar  el  Projecte  Tècnic  de  les  obres  de  “REHABILITACIÓ  DE  LA  QUARTA  PLANTA  DE
L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA” redactat per HADIT ARQUITECTES SLP amb un pressupost de 117.097,04.-€
més 24.590,38.-€, amb un total de 141.687,41.-€.

SEGON.-Notificar  el  present acord a quants interessats  hi  haja en l'expedient i  seguir en l'expedient el
procediment i tràmits establits en la normativa vigent.

2n.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 03024/2017.- MODIFICACIÓ ADJUDICACIÓ PROJECTE

PPOS 2017.

I.- FETS

I.1.- Per acord de la Junta de Govern Local de 2 d'octubre de 2017 es va adjudicar el contracte per a la
redacció del Projecte d'Execució i Estudi de Seguretat i Salut de l'obra “AMPLIACIÓ I MILLORA DE VORERES I
ENCREUAMENTS ALS CARRERS SANT EDUARDO, SANT FRANCESC, PALLETER I POETA LLORENTE PER A LA
MOBILITAT SOSTENIBLE PER ALS VIANANTS” a l'arquitecta Dª María Cristina Chapa Lluna per import de
4.223,44.-€ mes 886,92.-€ en concepte d'IVA.

S'ha detectat error en els documents que van servir de base per a la redacció del projecte al no incloure's
determinades instal·lacions que són necessàries el que incrementa el pressupost d'execució material que
serveix de base per al càlcul d'honoraris.

I.2.-L'import d'adjudicació per la redacció del projecte tècnic i l'estudi de seguretat i salut s'incrementa en
2.912,24.-€ més 611,57.-€ en concepte d'IVA i el termini de lliurament dels treballs finalitzarà el pròxim 27
de novembre de 2017.

I.3.-Retenció de crèdit amb càrrec a la partida 1510022706.
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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
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 de serveis es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 18.000 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.

II.3.-  Disposició  addicional  segona  de  l'indicat  text  legal  que  estableix  les  normes  específiques  de
contractació en les Entitats Locals, a tenor de la qual, corresponen als Alcaldes i als Presidents de les Entitats
locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament,
de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan
el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia
de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua durada no siga superior a quatre
anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Vist el que es disposa en el Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual aprova el text Refós
de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  Contractes  de  les
Administracions Públiques aprovat  per  Reial  decret  1098/2001,  de  12 d'octubre,  en  el  que no s'opose
a TRLCSP i al RD 817/2009, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, Resolució de l'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 unanimitatm, ACORDA:

PRIMER.- Rectificar el pressupost d'execució material que serveix de base per al càlcul dels honoraris de
redacció de projecte d'execució i estudi de seguretat i salut de l'obra “AMPLIACIÓ I MILLORA DE VORERES I
ENCREUAMENTS ALS CARRERS SANT EDUARDO, SANT FRANCESC, PALLETER I POETA LLORENTE PER A LA
MOBILITAT SOSTENIBLE PER ALS VIANANTS” inclosa en el PLA PROVINCIAL D´OBRES I SERVEIS 2017 (PPOS
2017) i en conseqüència determinar que els honoraris de l'arquitecta Dª Mª Cristina Chapa Luna ascendiran
íntegrament  a  7.135,68.-€  mes  1.498,49.-€  en  concepte  d'IVA,  finalitzant  el  termini  de  lliurament  dels
treballs el pròxim dia 27 de novembre de 2017.

SEGON.-Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 1510022706 del Pressupost vigent.

TERCER.--Notificar el present acord a quants interessats hi haja en l'expedient i  seguir en l'expedient el
procediment i tràmits establits en la normativa vigent.
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3r.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 03364/2017.- APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA OBRES

IMPERMEABILITZACIÓ SALA MÀQUINES AUDITORI MUNICIPAL.

I.- FETS

I.1.- Memòria Valorada de l'actuació redactada per l'Enginyer Tècnic Municipal, D. Daniel Miguel Cumplido
Mira en data 12 de juliol de 2017.

I.2.- Memòria Tècnica redactada pel mateix tècnic en data 9 de novembre de 2017 per import d'11.632,06.-
€ més 2.442,73.-€ en concepte d'IVA, ascendint a un total de 14.074,79.-€

I.3.-  Retenció  de  crèdit  per  import  de  14.074,79.-€  amb  càrrec  a  la  partida  93300.63215  amb  RC  nº
220170015978

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- Art. 21.1.o) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local en la seua redacció donada per la Llei
57/2003,  de  16  de  desembre,  de  Mesures  per  a  la  Modernització  del  Govern  Local,  estableix  les
competències  de  l'Alcalde  per  a  l'aprovació  dels  projectes  d'obra  quan  siga  competent  per  a  la  seua
contractació.

II.2.- Decret 690/2015 de 3 de juliol de Delegació de competències en la Junta de Govern Local.

II.3.- L´art 121.1 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei  de Contractes  del  Sector  Públic,  determina que L'aprovació  del  projecte correspondrà a  l'òrgan de
contractació llevat que tal competència estiga específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma
jurídica.

Vist el que es disposa en el Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós
de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les
Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en el qual es no s'oposa
a TRLCSP i al RD 817/2009, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, Resolució de l´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.- Aprovar la Memòria Tècnica redactada per l'Enginyer Tècnic Municipal, D. Daniel Miguel Cumplido
Mira, de les obres “Reparació de la impermeabilització de solera de sala de màquines de climatització i
embornal en coberta plana transitable de l´Auditori  Muncipal” per import d'11.632,06.-€ més 2.442,73.-ԅ
en concepte d'IVA , sent un total de 14.74,79.-€
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SEGON.-  Notificar  aquest  acord  a  quants  interessats  hi  haja  en  l'expedient  conforme al  procediment  i
tràmits previstos en la normativa vigent 

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 qunize minuts del 13 de novembre de 2017.

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 20 de novembre de 2017.
 

L’ALCALDE ACCIDENTAL EL SECRETARI
  
 

Sign.: Vicent Ciscar Chisbert Sign.: Francisco Javier Llobell Tuset
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