
ACTA NÚM 21

Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 20 de novembre de 2017.

A Paiporta, sent les dotze hores del dia 20 de novembre 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
Antoni Torreño Mateu
Vicent Ciscar Chisbert
Mª Isabel Albalat Asensi
Alberto Torralba Campos

 
ASSISTEIXEN:
 

María Teresa Verdú Cantó

SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset

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

ORDRE DEL DIA
 
1.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de les actes anteriors núm. 19 de data 6 de novembre de 2017 i núm
20 de 13 de novembre de 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.- 01575/2017.- Adjudicació obres carril bici.
 
4.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 03492/2017.- Concessió llicència d'enderrocament nau
en parcel·la situada en carretera Benetússer s/n a la mercantil TRANSBONAFONT SL
 
5.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 03900/2017.- Aprovació d'expedient d'obres d'ampliació
i millora de les voreres i creus en c/ Sant Joaquim.
 
6.-  URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 02047/2017.-  Llicència d’intervenció reforma integral
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habitatge carrer Convent núm.58.
 
7.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 04153/2017.- Devolució aval Musgrave Espanya SAU
 
8.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 00162/2017.- Declaració desert expedient de contractació del
servei de cafeteria situada en l'Auditori municipal.
 
9.- Informació i propostes de l'Alcaldia i de les regidores i regidors delegats.

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

1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 19 DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE

2017 I NÚM 20 DE 13 DE NOVEMBRE DE 2017.

 
L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació a les actes
anteriors núm. 19 de data 6 de novembre de 2017 i núm 20 de 13 de novembre de 2017. I, en no formular-
se cap manifestació, es consideren aprovades les actes per unanimitat, conforme al que disposa l'article
91.1  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

2n.- SECRETARIA.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’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:

NÚM DATA ÀREA  ASSUMPTE

1482/2017 31/10/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  D'ÚS  D'HABITATGE  HABITUAL-
LLOGUER.

1483/2017 31/10/17 SECRETARIA 
GENERAL

 LLISTAT  DEFINITIU  DE  PERSONES  ADMESES  I  EXCLOSES  I
CONVOCATÒRIA PRIMER EXERCICI PROCÉS SELECTIU BORSA DE
TREBALL DE PSICÒLEG/PSICÒLOGA UPCCA.

1484/2017 31/10/17 INTERVENCIÓ 
GENERAL

 MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  GENERACIÓ  DE
CRÈDITS.MOD 2017/35

1485/2017 31/10/17 CULTURA GRAL.  DECRET SOBRE L’APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA
SUBVENCIÓ A LA FALLA AV. FRANCESC CISCAR-PLAÇA ESGLÉSIA
DE PAIPORTA PER A DONAR SUPORT ECONÒMICAMENT AL SEU
FUNCIONAMENT  I  ACTIVITATS  GENERALS  DURANT  L'EXERCICI
2017.

1486/2017 02/11/17 TRESORERIA  DEVOLUCIONS D'INGRESSOS INDEGUTS MES D'OCTUBRE

1487/2017 02/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDA  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  NECESSITATS  BÀSIQUES-
ALIMENTACIÓ

1488/2017 02/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  D’ÚS  D’HABITATGE  HABITUAL
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS.

1489/2017 02/11/17 CULTURA GRAL.  DECRET  SOBRE  LA  CONTRACTACIÓ  MENOR  DE  L’ESPECTACLE
"TRIO", PEL DIA 4 DE NOVEMBRE PER A LA PROGRAMACIÓ DE
L'AUDITORI MUNICIPAL.
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NÚM DATA ÀREA  ASSUMPTE

1490/2017 02/11/17 JUNTA DE GOVERN 
LOCAL

 JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2017.

1491/2017 02/11/17 SECRETARIA 
GENERAL

 CONVOCATÒRIA  DE  MESA  DE  CONTRACTACIÓ  D’OBRES  DE
CONSTRUCCIÓ  DE  ZONA  ENJARDINADA  AMB  PISTA  DE
PATINATGE EN EL C/ JAUME I DE PAIPORTA.

1492/2017 02/11/17 SECRETARIA 
GENERAL

 LLISTAT  DEFINITIU  DE  PERSONES  ADMESES  I  EXCLOSES  I
CONVOCATÒRIA PRIMER EXERCICI PROCÉS SELECTIU BORSA DE
TREBALL DE TÈCNIC/A DE JOVENTUT.

1493/2017 02/11/17 INTERVENCIÓ 
GENERAL

 APROVACIÓ OBLIGACIÓ APORTACIÓ A ESPAI

1494/2017 03/11/17 TRESORERIA  IMPOST  INCREMENT  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA.  DECLARACIÓ  DE  PRESCRIPCIÓ.  PROTOCOL  301/2016
SR. JAVIER PABLO MONFORTE ALBALAT.

1495/2017 03/11/17 TRESORERIA  IMPOST  INCREMENT  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA.  DECLARACIÓ  PRESCRIPCIÓ.  HERÈNCIA  SRA.  MARIA
ANGELES MUÑOZ ORTIZ.

1496/2017 03/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS BÀSIQUES-RENDA
BÀSICA MUNICIPAL.

1497/2017 03/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  ACCIONS  EXTRAORDINÀRIES-
ALTRES DESPESES URGENTS NO PREVISTES.

1498/2017 03/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL-AJUDES TÈCNIQUES-ADQUISICIÓ
D’UTENSILIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA VIDA DIÀRIA.

1499/2017 03/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  NECESSITATS  BÀSIQUES-
ALIMENTACIÓ.

1500/2017 03/11/17 SECRETARIA 
GENERAL

 SOL·LICITUD  D’OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  CONTENIDOR
D’OBRA  EN  C/DOCTOR  GÓMEZ  FERRER  BAIX  ESQUERRA  DEL
24/10 AL 23/11: SRA. JOSEFA PÉREZ PRATS

1501/2017 03/11/17 INTERVENCIÓ 
GENERAL

 APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS. F/2017/32

1502/2017 03/11/17 SECRETARIA 
GENERAL

 SOL·LICITUD  D’OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  CERCAVILA  AMB
BATUCADA DES DEL MUSEU, PER C/ CONVENT, C/ SANT JOSEP. C/
PRIMER  DE  MAIG  FINS  A  C/  SANT  ROC;  A  LES  21:30  DEL
03/11/17: CENTRE SOCIAL PAIPORTA

1503/2017 03/11/17 SECRETARIA 
GENERAL

 SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TRASLLAT EN
PLAÇA XÚQUER, 3 DES DE LES 8.00 A LES 20.00 HORES EL DIA
4/11/17: SRA. SILVIA PATRICIA SOLER RAMOS

1504/2017 03/11/17 OCUPACIÓ I 
COMERÇ GENERAL

 RESOLUCIÓ  SOBRE  PROCEDIMENT  DE  SELECCIÓ  DE  PERSONES
PARTICIPANTS  EN  ELS  PROGRAMES  D’OCUPACIÓ  D’INICITIVA
SOCIAL  EN  COL·LABORACIÓ  AMB  LES  CORPORACIONS  LOCALS
EMCORP I EMCORD 2017

1505/2017 03/11/17 EMPRESA DE 
SERVICIS DE 
PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓ  SOBRE  LA  CREACIÓ  DE  FITXERS  DE  DADES  DE
CARÀCTER  PERSONAL  DE  LA  EPE  EMPRESA  DE  SERVICIS  DE
PAIPORTA  ESPAI,  DE  LA  SEUA  PUBLICACIÓ  EN  EL  BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA I LA SEUA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES.

1506/2017 03/11/17 CULTURA GRAL.  DECRET SOBRE L’ASSISTÈNCIA DEL TÈCNIC DE CULTURA A LA FIRA
VALENCIANA DE MÚSICA TROVAM DE CASTELLÓ.

1507/2017 06/11/17 BENESTAR SOCIAL  CONTRACTE  MENOR  D’UN  SERVEI  DE  FORMACIÓ  PER  AL
PERSONAL DIRECTIU I COMANDAMENTS INTERMEDIS

1508/2017 06/11/17 BENESTAR SOCIAL  APROVACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI MUNICIPAL, (SAD).

1509/2017 07/11/17 INTERVENCIÓ  APROVACIÓ ASSIGNACIONS A PARTITS POLÍTICS OCTUBRE 2017
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NÚM DATA ÀREA  ASSUMPTE

GENERAL
1510/2017 07/11/17 OCUPACIÓ I 

COMERÇ GENERAL
 RESOLUCIÓ CONTRACTE MENOR DE LLOGUER DEL "TREN DE LA

NAVIDAD"
1511/2017 07/11/17 INTERVENCIÓ 

GENERAL
 APROVACIÓ  OBLIGACIÓ  DE  L’APORTACIÓ  2017  A  LA

MANCOMUNITAT L'HORTA SUD
1512/2017 08/11/17 SECRETARIA 

GENERAL
 SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA  PÚBLICA AMB MOTIU DE LA

FESTIVITAT  DE  SANTA  CECÍLIA,  RECORREGUT  MÚSICS,  I
REALITZACIÓ  PAELLES,  DE  L’11  AL  25  DE  NOVEMBRE:  UNIÓ
MUSICAL DE PAIPORTA

1513/2017 08/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT DESTINADA
A  RENTAT  DE  VEHICLES  AL  CARRER  MESTRE  NAVARRO  GALÀ,
NÚM. 6 B2 EXP.67/16

1514/2017 08/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 SOL·LICITUD PRÒRROGA PROJECTE PPOS 2017

1515/2017 08/11/17 INTERVENCIÓ 
GENERAL

 MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  GENERACIÓ  DE  CRÈDITS.
MOD 2017/36

1516/2017 09/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
AUSIÀS MARCH, Nº 5-7 EXPTE.80/17

1517/2017 09/11/17 OCUPACIÓ I 
COMERÇ GENERAL

 ASSUMPTE INTERESSAT ADREÇA

1518/2017 09/11/17 BENESTAR SOCIAL  CONTRACTE  MENOR  D'UN  SERVEI  DE  FORMACIÓ  PER  AL
PERSONAL DIRECTIU I COMANDAMENTS INTERMEDIS

1519/2017 09/11/17 BENESTAR SOCIAL  CONTRACTE  MENOR  DEL  SERVEI  D'INTERPRETACIÓ  PER  A
FACILITAR L'ACCESSIBILITAT DE LES PERSONES SORDES

1520/2017 09/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
SALVADOR GINER, 9-8 EXP.82/17

1521/2017 09/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 CANVI  DE  TITULARITAT  DEL  BAR  RESTAURANT  EN  LA  CTRA.
PICANYA, Nº 18 EXP. 31/17

1522/2017 09/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 COMUNICACIÓ INNOCUA  PER A  PERRUQUERIA  EN EL  CARRER
SANT RAMON, Nº 23 BAIX ESQUERRA EXP. 29/17

1523/2017 09/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  PLAÇA
LUXEMBURG, 6-12 EXP.81/17

1524/2017 10/11/17 JUNTA DE GOVERN 
LOCAL

 JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EXTRAORDINÀRIA  DIA  13  DE
NOVEMBRE DE 2017.

1525/2017 10/11/17 SECRETARIA 
GENERAL

 OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  INSTAL·LACIÓ  DE  PLATAFORMA
ELEVADORA  EN  C/  SANT  FRANCESC,  Nº  34,  DES  DE  LES  8.00
HORES DEL DIA 13/11/17 A LES 18.00 HORES DEL DIA 11/12/17:
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN FRANCISCO, 34

1526/2017 10/11/17 SECRETARIA 
GENERAL

 SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER TRASLLAT EN C/
JAUME  I,  12-1r  DEL  10/11  A  LES  8.00H FINS  A  L’11/11  A LES
20.00H: SRA. BEATRIZ GIMÉNEZ LÓPEZ

1527/2017 10/11/17 INTERVENCIÓ 
GENERAL

 APROVACIÓ  CERTIFICACIÓ  NUM.  1  I  FINAL  D’OBRA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL EN VIES PÚBLIQUES

1528/2017 10/11/17 SECRETARIA 
GENERAL

 ASSUMPTE INTERESSAT ADREÇA
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NÚM DATA ÀREA  ASSUMPTE

1529/2017 10/11/17 EMPRESA DE 
SERVICIS DE 
PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓ  DE  CONVOCATÒRIA  ORDINÀRIA  DEL  CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ  DE  L’ENTITAT  PÚBLICA  EMPRESARIAL
"EMPRESA  DE  SERVICIS  DE  PAIPORTA",  16  DE  NOVEMBRE  DE
2017

1530/2017 10/11/17 PLE  11/2017.- PLE EXTRAORDINARI 15-11-2017

1531/2017 10/11/17 SECRETARIA 
GENERAL

 SOL·LICITUD  D’OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  CONTENIDOR  PER
OBRA EN C/ JOAN D’ÀUSTRIA,3- BAIX DRETA DEL 31/10 AL 10/11:
SRA. MARIA ANDREA GÓMEZ FERNÁNDEZ

1532/2017 13/11/17 TRESORERIA  BAIXA  DE  DRETS  RECONEGUSTS  PENDENTS  DE  COBRAMENT
(FALLITS 2007)

1533/2017 13/11/17 INTERVENCIÓ 
GENERAL

 APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS. F/2017/33

1534/2017 13/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  D'ÚS  D'HABITATGE  HABITUAL-
LLOGUER.

1535/2017 13/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  NECESSITATS  BÀSIQUES-
ALIMENTACIÓ.

1536/2017 13/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  D'ÚS  D'HABITATGE  HABITUAL
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS.

1537/2017 13/11/17 BENESTAR SOCIAL  AJUDES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL  ACCIONS  EXTRAORDINÀRIES-
GUARDERIA.

1538/2017 13/11/17 BENESTAR SOCIAL  DESISTIMENT I  ARXIU DE  L’EXPEDIENT PER NO PRESENTAR LA
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

1539/2017 13/11/17 BENESTAR SOCIAL  DENEGACIÓ D’AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL.

1540/2017 13/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
RAFAEL RIVELLES, Nº 40-3 EXP. 83/17

1541/2017 13/11/17 CULTURA GRAL.  DECRET SOBRE L'APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA
SUBVENCIÓ A LA FALLA PLAÇA DE CERVANTES DE PAIPORTA PER
A DONAR SUPORT ECONÒMICAMENT EL SEU FUNCIONAMENT I
ACTIVITATS GENERALS DURANT L'EXERCICI 2017.

1542/2017 14/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 CANVI DE TITULARITAT DEL BAR SENSE AMBIENT MUSICAL EN EL
CARRER MESTRE PALAU, Nº 96 EXP. 41/17

1543/2017 14/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 RENUNCIA A L’ADJUDICACIÓ D’HORTS URBANS

1544/2017 14/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 RENUNCIA A L’ADJUDICACIÓ D’HORTS URBANS

1545/2017 14/11/17 TRESORERIA  RECURS  REPOSICIÓ.  LIQUIDACIÓ  IMPOST  SOBRE  INCREMENT
VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA  URBANA.  CAJAMAR
CAJA RURAL SCC. LIQUIDACIÓ 188-2017.

1546/2017 14/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
PARE JORDI MARIA, Nº 4-6 EXP. 87/17

1547/2017 14/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
SANT EDUARD, Nº 28-13 EXP. 86/17

1548/2017 14/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
SANT EDUARD, Nº8-10 EXP. 85/17
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NÚM DATA ÀREA  ASSUMPTE

1549/2017 14/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
MARQUÈS DEL TÚRIA, Nº 51 - 7 EXP. 88/17

1550/2017 14/11/17 URBANISME, MEDI 
AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
SANT RAMON, Nº 25-7 EXP. 89/17

La Junta de Govern Local en queda assabentada.

3r.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 01575/2017.- ADJUDICACIÓ OBRES CARRIL BICI.

I.- FETS

I.1.-  Acord Junta de Govern Local  de data 16 d'octubre de 2017 pel  qual  s'aprova el  projecte relatiu a
l'EXECUCIÓ DE CARRIL BICI ENTRE CRTA. BENETÚSSER I JOSE RUIZ AZORIN, així com el Plec de prescripcions
administratives, així com la invitació a les empreses perquè presenten oferta econòmica, sent la data límit
per a presentació d'ofertes el divendres 3 de novembre a les següents empreses: ACTESER SL, FORMAS
CONSTRUCTIVAS SA, MACRI 07 SL i IMBESTEN GESTION SL. L'import tipus  de projecte és 41.734,62 més
8.764,27 (21% IVA) = 50.498,89.-€.

I.2.- En data 3 de novembre de 2017 es presenta oferta econòmica per les empresa MACRI 07 OBRAS Y
ESTRUCTURAS  SL  per  import  de  50.396,50.-€  IVA  inclòs  i  per IMBESTEN  GESTIÓN  INTEGRAL  OBRAS  Y
SERVICIOS SL per import de 40.348,61.-€ IVA inclòs.
 
I.3.- Informe tècnic favorable  de data 6 de novembre de l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Alfonso Tarazona
Juan en el qual informa que l'oferta més avantatjosa és la presentada per l'empresa IMBESTEN GESTIÓN
INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL per import de 33.645,96.-€ més 7.002,65.-€ en concepte d'IVA, sent un
total de 40.348,61.-€, resultant un coeficient de baixa de 0,79899997, és a dir, una baixa de 20,10%.

I.4.-  Retenció  de  crèdit  per  import  de  39.637,70.-€  amb  càrrec  a  la  partida  13400.60900  (RC  nº
220170016619) i un altre RC complementari per import de 10.861,19.-€ amb càrrec a la mateixa partida (RC
nº 220170016618).

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- L'art. 138.3 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  (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
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obres,  sense  perjudici  que  haja  d'existir  el  corresponent  projecte  quan  normes  específiques  així  ho
requerisquen.

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

Vist el que es disposa en el Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós
de la llei de contractes del sector públic, el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial  decret 1098/2001, de 12 d'octubre,  en el  que no s'opose a TRLCSP i  al  RD
817/2009, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, Resolució d'Alcaldia nº 690/2015, de 3 de
juliol,  delegant  atribucions  i  funcions  de  la  seua  competència  en  la  Junta  de  Govern  Local,  i  altres
disposicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar  l'expedient  de  contracte  menor  de  les  obres  d'EXECUCIÓ  CARRIL  BICI
ENTRE CRTA. BENETÚSSER I  JOSE RUIZ AZORIN per import de 33.345,96.-€ més 7.002,65.-€ en concepte
d'IVA (40.348,61.-€) d'acord amb l'oferta presentada i l'informe tècnic emès a aquest efecte.

SEGON.- Adjudicar l’execució de les esmentades obres a la mercantil IMBESTEN GESTIÓN Y SERVICIOS SL
amb CIF núm. B98695505 per import de 33.345,96.-€ més 7.002,65 en concepte d’IVA, sent un total de
40,348,61.-€

Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 13400.60900.

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.

TERCER.-  Notificar  l’acord  present  a  quantes  persones  interessades  hi  haja  en  l'expedient  i  seguir  en
l'expedient el procediment i els tràmits establits en la normativa vigent.

4t.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  03492/2017.-  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA

D'ENDERROCAMENT NAU EN PARCEL·LA SITUADA EN CARRETERA BENETÚSSER S/N A LA MERCANTIL

TRANSBONAFONT SL

I.- FETS

I.1.- El Sr. José María Alonso Ortega en nom i representació de la mercantil TRANSBONAFONT SL, sol·licita
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llicència urbanística per a enderrocament de la nau assecador existent a l'interior de la parcel·la cadastral
002440500YJ26G0001FU situada en la carretera de Benetússer, s/n d'acord amb el projecte tècnic redactat
pels arquitectes, Sr. José Mª Alonso Ortega i Sr. Pablo Martínez Llamas.

I.2.- L'indicat immoble està inclòs en sòl no urbanitzable d'ús comú i disposa d'una Declaració d'Interès
Comunitari  (DIC) per  a  atribució  d'ús  i  aprofitament  concedida  per  Resolució  del  Conseller  d'Obres
Públiques, Urbanisme i Transports de data 19 de febrer de 2002.

I.3.- Informes tècnic i jurídic favorables, condicionant-la a:

1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l'execució
de les obres, serà responsabilitat del promotor.

2.- 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.

3.- S'haurà de comunicar l'inici de l'enderrocament amb 48 hores d'antelació.

4.- S'haurà de garantir en l'execució de les obres d'enderrocament la no producció de pols, sorolls i
altres molèsties.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- Articles 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge,  de  la  Comunitat  Valenciana,  que  estableix  que  estan  subjectes  a  llicència  urbanística,  en  els
termes de la present llei i sense perjudici de les altres autoritzacions que siguen procedents conforme a la
legislació aplicable, tots els actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, i en particular entre
uns altres la demolició de les construccions.

II.2.- Article 1.4.1. en relació amb l'art. 4.1.13 de les Normes Urbanístiques del PGOU que regula els actes
subjectes a llicència, entre els quals es troba els enderrocaments de la totalitat o part dels edificis.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i a tenor del que es disposa en la Llei
7/85, 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 Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Concedir a la mercantil TRANSBONAFONT SL, llicència urbanística per a enderrocament de la nau
assecador existent a l'interior de la parcel·la cadastral 002440500YJ26G0001FU situada en la carretera de
Benetússer s/n d'acord amb el projecte tècnic redactat pels arquitectes, Sr. José Mª Alonso Ortega i Sr.
Pablo Martínez Llamas, condicionada a:

1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l'execució de les
obres, serà responsabilitat del promotor.
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2.-  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.

3.- S'haurà de comunicar l'inici de l'enderrocament amb 48 hores d'antelació.

4.- S'haurà de garantir en l'execució de les obres d'enderrocament la no producció de pols, sorolls i altres
molèsties.

SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 358,83.-€ i
de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 777,08.- €.

TERCER.- Assenyalar que la llicència urbanística, la concessió de la qual s'aprova, s'efectua llevat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.

QUART.- La llicència caducarà als sis mesos des de la seua concessió en el supòsit de no iniciar-se les obres
referides, d'igual manera, caducaran si pateixen una interrupció de sis mesos.

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

5é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT I  SOSTENIBILITAT.-  03900/2017.-  APROVACIÓ D'EXPEDIENT D'OBRES

D'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES VORERES I ENCREUAMENTS EN C/ SANT JOAQUIM.

I.- ANTECEDENTS 

I.1.- Proposta del regidor de l'Urbanisme de data 27 d'octubre de 2017, instant la contractació de les obres
d'ampliació i millora de voreres i encreuament en el carrer Sant Joaquim, incloses dins de les inversions
financerament sostenibles del present any, amb urgència.

La  finalitat  del  contracte  d'homogeneïtzar  i  adaptar  el  viari  objecte  de  l’actuació  amb  uns  altres  de
reurbanització realitzades en el  seu entorn immediat sobre la  base del Pla de Voreres del  municipi  de
Paiporta.

I.2.- Providència d'Alcaldia de data 30 d'octubre de 2017, iniciant l'expedient, amb caràcter urgent, ja que la
citada obra es realitza amb càrrec a crèdits extraordinaris finançats amb romanents de Tresoreria-Inversió
Financerament Sostenible (IFS), aprovats en  sessió plenària de 27 de juliol de 2017.

I.3.- Decret d'Alcaldia nº 1462 de 26 d'octubre de 2017, aprovant el projecte de l'obra referida, que ha sigut
redactat per l'arquitecta, Sra. Cristina Chapa Luna, amb un pressupost de 66.045,44€ més 13.869,54 € d'IVA
(21%), és a dir, 79.914,98 € IVA inclòs.

I.4.- Existència de crèdit adequat i suficient per a realitzar les citades obres en la partida 15320 61916 del
pressupost municipal (RC nº 220170015977).

I.5.- Informe de l'interventor municipal de data 10 de novembre de 2017, segons el qual, i en virtut de la
disposició addicional noranté sisena de la Llei general de pressupostos de l'Estat per a l'any 2017,  per a
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poder  incorporar  a  l'exercici  2018,  els  projectes  de  despeses  considerades  inversions  financerament
sostenibles  de l'any  2017,  aquests  hauran d'haver  sigut  autoritzats  l'any  2017,  és  a  dir,  que des  de la
perspectiva de contractació açò es compliria amb l'aprovació de l'expedient previ a l'adjudicació. 

I.6.- Informe proposta d'aprovació de l’àrea de Secretaria de 13 de novembre 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 i el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, en tant no s'opose al que es disposa en
el RD 817/09 i el TRLCSP i altra normativa d'aplicació en la contractació de les Corporacions locals.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-  Aprovar  l'expedient  de  contractació  de  les  obres  d'ampliació  i  millora  de  les  voreres  i
encreuaments del carrer Sant Joaquim de Paiporta, que es realitza amb càrrec a romanents de Tresoreria
-Inversió Financerament Sostenible del  2017 (IFS),  així  com la despesa derivada del mateix per al  qual
existeix  consignació  suficient  en  la  partida  nº  15320  61916  (  RC  nº  220170015977)  del  pressupost
municipal.

SEGON.-  Aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  haurà  de  regir  la  contractació
expressada,  l'adjudicació  de  la  qual  es  realitzarà  mitjançant  procediment  negociat  sense  publicitat  i
tramitació ordinària i  amb una  base de licitació de 66.045,44€ més 13.869,54 € d'IVA (21%),  és a dir,
79.914,98 € IVA inclòs.

TERCER.- Disposar l'obertura del  procediment d'adjudicació,  sol·licitant ofertes d'almenys tres empreses
capacitades per a l'execució del contracte, deixant constància de tot açò en l'expedient.

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

6é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 02047/2017.- LLICÈNCIA D’INTERVENCIÓ REFORMA

INTEGRAL HABITATGE CARRER CONVENT NÚM.58.

I.- FETS

I.1.-  El  Sr.  Javier  Muñoz García  ha  sol·licitat  llicència  per  a  reforma integral  de l'habitatge  situat  en  el
carrer Convent, 58 (ref. cadastral 2374626YJ2627S0001S) segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic, Sr.
Sergio Román Simarro.

I.2.- L'edifici es troba en la zona de nucli antic del sòl urbà residencial. El Pla general vigent estableix la
protecció de l'entorn en aquesta zona i a més l'edifici  està inclòs en el  Catàleg d'Edificis  Protegits  amb
protecció de façana que es correspon amb la protecció ambiental dels nivells de protecció previstos en el
Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística (ROGTU), l'adaptació de la qual va ser aprovada per
acord plenari de 24 de setembre de 2009. Segons l'indicat catàleg d'edificis protegits es tracta d'un edifici
de dues plantes, ocupades pel mateix habitatge. Emmurallat de façana de maçoneria i rematada. Barana de
forja. L'edifici contribueix a configurar les característiques formals dels espais públics del nucli antic a partir
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de la seua pròpia tipologia.

I.3.- Informe tècnic i jurídic favorable.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.-  L'art.  190 de la Llei  5/2014, de 25 de juliol,  de la Generalitat,  d'ordenació territorial,  urbanisme i
paisatge de la Comunitat Valenciana, (LOTUP), determina que en les zones o entorns subjectes a protecció
ambiental o en els edificis catalogats, solament poden realitzar-se les obres expressament autoritzades per
llicència d'intervenció o disposades per ordre d'execució municipal.  En el mateix sentit  l'art.  213 h)  de
l'indicat text legal.

II.2.- L'art. 217 de la LOTUP estableix que la llicència d'intervenció controla l'oportunitat tècnica de les obres
en edificis catalogats per a la millor preservació de les característiques culturals el reconeixement col·lectiu
de les quals s'expressa en la catalogació. El seu atorgament s'efectuarà per resolució degudament motivada.

Les llicències d'intervenció contemplaran conjuntament totes les actuacions que hagen de realitzar-se en
l'immoble i el resultat final de les mateixes.

II.3.- Arts. 218 i següents del precitat text legal, al tenor del qual les llicències urbanístiques autoritzaran
l'exercici del dret a edificar o a realitzar les actuacions urbanístiques per a les quals se sol·licita, en les
condicions  establides  en la  present  llei  i  en el  planejament.  S'atorgaran o  denegaran d'acord  amb les
previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense perjudici  de tercers. La
legislació i el planejament urbanístic aplicables a les llicències seran els del moment de la seua concessió,
llevat  que aquesta es  produïsca fóra del  termini  legalment  establit,  en aquest cas,  seran aplicables els
vigents al temps de la sol·licitud. 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. La competència i el procediment d'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.
L'expedient haurà d'incorporar el projecte tècnic, les autoritzacions que procedisquen i,  a més, informe
tècnic i jurídic. El termini per a atorgar les llicències d'intervenció, que seran qualsevol que afecten a edifici
catalogat o en tràmit de catalogació, serà de tres mesos.

II.4.- Articles 4.2.2.1 i següents de les Normes Urbanístiques del PGOO que regula la zona de nucli antic.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i a tenor del que es disposa en la Llei
7/85, 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 Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Concedir llicència al Sr.  Javier Muñoz García per a reforma integral  de l'habitatge situat en el
carrer Convent, 58, (ref. cadastral 2374626YJ2627S0001S), segons projecte tècnic redactat per l'arquitecte
tècnic, Sr. Sergio Román Simarro, condicionada a:

1.-Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca amb motiu de les obres serà
responsabilitat del promotor, per a açò diposita aval bancari per import de 700.-€. Els diferents serveis
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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).

2.- 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” (BOP nº 214 de 8/9/2006).

3.- És aplicable l'Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics (BOP nº 311 de 31 de desembre
de 2005).

SEGON.-  Aprovar  provisionalment  la  liquidació  corresponent  de  la  taxa  de  llicència  urbanística  que
ascendeix  a  736,83.-€  i  de  l'Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  (ICIO)  per  import  de
1.786,07.- €.

TERCER.- Assenyalar que la llicència la concessió de la qual s'aprova, s'efectua llevat el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.

QUART.- Advertir que aquesta llicència caducarà als sis mesos des de la seua concessió en el supòsit de no
iniciar-se les obres referides, d'igual manera, caducaran si pateixen una interrupció de sis mesos.

CINQUÉ.- Traslladar l’acord present degudament a les persones interessades conforme al  procediment i
tràmits previstos en la normativa vigent, significant-li  que la llicència haurà d'estar exposada en un lloc
visible des de l'exterior i des del seu inici fins a la seua finalització.

7é.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 04153/2017.- DEVOLUCIÓ AVAL MUSGRAVE ESPANYA SAU

I.- FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import d'11.666,00.-€ formulada pel Sr. José Francisco
Toral Gandía de data 20 de juliol de 2017 (RE nº 2017015125).

I.2.- El citat aval per import d'11.666,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 188/12.

I.3.- L'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 14 de novembre
de 2017.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.-Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual aprova el Text refós de la llei de contractes
del sector públic, disposa en la Disposició Transitòria Primera que: Els contractes administratius adjudicats
amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran, quant als seus efectes, compliment i
extinció, inclosa la seua durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.

II.2.-  L'art.  90 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,  de contracte  del  sector públic, regula la devolució i
cancel·lació de les garanties definitives, establint en l’apartat nº 1 que no serà retornada la garantia fins que
s'haja complit satisfactòriament el contracte. Afegint en l’apartat 2 que aprovada la liquidació del contracte,
si no resultaren responsabilitats que hagen d'exercitar-se sobre la garantia i transcorregut l'acabament de la
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mateixa, si escau, es dictarà acord de devolució d'aquella o devolució de l'aval. D'altra banda, l'art. 88 del
citat text legal regula els conceptes de les responsabilitats de les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, art. 43 i un altre d'aplicació del 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.- Aprovar la devolució de l'aval sol·licitat, per import d'11.666,00-€ al Sr. Jose Francisco Toral Gandía
en representació de MUSGRAVE ESPAÑA SAU.

SEGON.- Notificar la present resolució a quantes persones interessades hi haja en la mateixa.

8é.-  HISENDA  I  ADMINISTRACIÓ  GENERAL.-  00162/2017.-  DECLARACIÓ  DESERT  EXPEDIENT  DE

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA SITUADA EN L'AUDITORI MUNICIPAL.

Vist  l'expedient  de contractació  del  servei  de la  cafeteria  situada  en l’Auditori  municipal  de  Paiporta,  i
quants informes i documents obren en el mateix i sobre la base dels següents:

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig 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 obert i tramitació ordinària.

I.2.- A aquesta licitació, publicada en el BOP nº 112 de 13 de juny de 2016 i posteriorment en el BOP nº 132 
d'11 de juliol de 2017 ampliant el termini de presentació i Perfil del Contractant de la mateixa data, s'han 
presentat els següents licitadors:

Núm DATA REGISTRE D’ENTRADA EMPRESA

1 26/01/2017 2017015429 RAMÓN CISCAR SERNA

2 26/07/2017 2017015437 SONYA NIKOLAEVA STOILOVA

I.3.-  Efectuada per  la  Mesa de Contractació  l'obertura dels  sobres  de documentació  administrativa,que
conté la Declaració responsable i admeses totes les ofertes presentades, es realitza l'obertura de les ofertes
econòmiques, obtenint aquestes la següent puntuació :

 1.- RAMON CISCAR SERNA: 71.14 punts

2.- SONYA NIKOLAEVA STOILOVA: 100 punts

 I.4.- Resultant la següent classificació de contratistes, aprovada mitjançant Decret d'Alcaldia nº1216/2017:

 1.- SONYA NIKOLAEVA STOILOVA
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2.- RAMON CISCAR SERNA 

I.5.- Com a conseqüència, amb data 15 de setembre de 2017 s'ha requerit a la Sra. Sonya Nikolaeva Stoilova,
com a primera classificada, perquè prèviament a l'adjudicació del contracte i en el termini de DEU dies
hàbils,  presente justificant d'haver constituït  la  garantia definitiva i  altra documentació  complementària
exigida en la Clàusula VII.- “ACREDITACIÓ DE L'APTITUD PER A CONTRACTAR” del Plec de  clàusules, amb
justificant de recepció de data 19 de setembre de 2017.

1.6.- Amb data 27 -09-2017 (RE nº 2017018556) la interessada ha presentat justificant d'ingrés bancari de la
garantia  definitiva,  així  com (RE nº  2017018557)  certificat d'estar al  corrent  amb les seues obligacions
tributàries,  declaració sobre solvència  econòmica i  professional,  certificat IAE,  alta  en cens professional
model 036, certificat de vida laboral, declaració de l'IRPF any 2016, certificat del Registre ciutadà de la Unió
Europea i NIE.

Vist  que la documentació aportada no s'ajustava a l'exigit  en el  Plec de clàusules, (segons validació del
Secretari de la Corporació de data 2 d'octubre de 2017), va ser novament requerida, en data 3 d'octubre de
2017, amb justificant de recepció en la mateixa data, per a acreditar la seua solvència econòmica, financera
i tècnica i professional, així com per a aportar certificat d'estar al corrent amb les seues obligacions amb la
Seguretat Social, havent finalitzat el termini per a aportar aquesta documentació el dia 6 d'octubre de 2017,
sense que la mateixa haja sigut presentada.

I.7.- Pel que, de conformitat amb el que disposa l'article 151 del TRLCSP i mitjançant Decret d'Alcaldia nº
1351 d'11 d'octubre de 2017, es va considerar retirada l'oferta de la Sra. SONYA NIKOLAEVA STOILOVA, al no
haver presentat la documentació requerida prèvia a l'adjudicació del contracte en el termini establit per a
açò i es va requerir al Sr. Ramón Ciscar Serna, com a licitador següent en la classificació de les ofertes,
perquè, en el termini de DEU dies hàbils, presentara justificant d'haver constituït la garantia definitiva i altra
documentació complementària exigida en la Clàusula VIII.- “Acreditació de l'aptitud per a Contractar” del
Plec de clàusules.

I.8.- Requerit el Sr. Ramón Ciscar Serna en data 11 d'octubre de 2017( Registre d’eixida nº 2017010950) per
a  aportar  la  documentació  complementària,  aquesta  s'aporta  en  data  26  d'octubre  de  2017  (RE  nº
2017020445), però una vegada examinada, la mateixa no s'ajustava a l'exigit en el Plec de clàusules, (segons
validació  del  Secretari  de la  Corporació  de data 13  de  novembre de 2017),  ja  que no es  justificava la
solvència tècnica i professional exigida, l'alta en l’IAE, ni s'havia dipositat la garantia definitiva, per la qual
cosa va ser novament requerit, -en data 2 de novembre de 2017, amb justificant de recepció en la mateixa
data-,  per a aportar la documentació indicada, havent  finalitzat  el  termini  per a  aportar-la el  dia  7 de
novembre  de 2017, sense que la mateixa haja sigut presentada.

I.9.- Informe proposta de la TAG de Secretaria de data 13-11-2017.

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 (TRLCSP), en concret l'aplicació, a sensu contrari, de l'article 151.3 paràgraf 2
del  mateix,  que  estableix  que  podrà  declarar-se  deserta  una  licitació  quan  existisca  alguna  oferta  o
proposició que siga admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec”. Del precepte es desprèn que
l'òrgan de contractació podrà declarar deserta una licitació, bé quan no s'hagen presentat ofertes, bé quan
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aquestes no siguen admissibles conforme als plecs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Declarar deserta la licitació de l'expedient del servei de la cafeteria situada en l’Auditori municipal
de Paiporta, ja que cap dels dos licitadors presentats ha aportat la documentació exigida en la Clàusula VIII.-
“Acreditació de l'aptitud per a Contractar” del Plec de clàusules, que acredita el compliment dels requisits
previs exigits a l'apartat primer de l'article 146 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, per a
contractar amb l'Administració.

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

9é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L'ALCALDIA I DE LES REGIDORES I REGIDORS DELEGATS.

9.1.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  03133/2017.-  LLICÈNCIA  D'ENDERROCAMENT

HABITATGE ENTRE MITGERES AMB REF.  CADASTRAL 2175903YJ2627N0001UF EN CARRER LA FONT, Nº 15.

I.- FETS

I.1.- El Sr. Miguel Ángel Rodero Rossi sol·licita llicència urbanística per a enderrocament de l'habitatge entre
mitgeres  situat  en el  carrer  La  Font,  nº  15 que  es correpon amb la  parcel·la  amb referència  cadastral
2175903YJ2627N0001UF.

I.2.-  L'indicat immoble està inclòs en la zona de nucli  antic del  sòl urbà del Pla general,  no gaudint de
protecció alguna.

I.3.- Per l'arquitecte municipal s'informa favorablement la llicència sol·licitada, condicionada a:

1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l’execució de les
obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes garantint aquesta reponsabilitat mitjançant aval
bancari de 1.820,00.-€ i haurà de reposar els elements i instal·lacions de la via pública que provisionalment
s'hagen de retirar en el termini de 15 dies.

2.- Finalitzat l'enderrocament es procedirà al tancament del solar amb les determinacions de l'art. 7.2.5 de
les Normes Urbanístiques del Pla General:  ”...tanques permanents de 2 metres d'altura, realitzades amb
materials estables”.

3.- Deixar el solar net amb lleugera rasant superior i amb pendent cap a la vorera per a garantir que no es
produïsca l'embassament d'aigües pluvials que puguen afectar als immobles adjacents.

4.- Garantir la no producció de pols, sorolls i altres molèsties als edificis adjacents.

5.-  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.

6.- S'haurà de comunicar l'inici de l'enderrocament amb 48 hores d'antelació.
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I.4.- Informe jurídic favorable.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- Articles 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge,  de la  Comunitat  Valenciana,  que estableix  que estan  subjectes  a  llicència urbanística,  en els
termes de la present llei i sense perjudici de les altres autoritzacions que siguen procedents conforme a la
legislació aplicable, tots els actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, i en particular entre
uns altres la demolició de les construccions.

II.2.- Article 1.4.1. en relació amb l'art. 4.1.13 de les Normes Urbanístiques del PGOO que regula els actes
subjectes a llicència, entre els quals es troba els enderrocaments de la totalitat o part dels edificis.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i a tenor del que es disposa  en la Llei
7/85, 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 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.- Concedir al  Sr.  Miguel  Ángel Rodero Rossi,  llicència per a enderrocament de l'habitatge entre
mitgeres  situat  en  el  carrer  La  Font,  15  que  es  correspon  amb  la  parcel·la  amb  referència  cadastral
2175903YJ2627N0001UF, d'acord amb el projecte subscrit per l'arquitecte, Sr. Alberto García García d’ARKIN
ESTUDIO,  condicionada:

1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l’execució de les
obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes garantint aquesta reponsabilitat mitjançant aval
bancari de 1.820,00.-€ i haurà de reposar els elements i instal·lacions de la via pública que provisionalment
s'hagen de retirar en el termini de 15 dies.

2.- Finalitzat l'enderrocament es procedirà al tancament del solar amb les determinacions de l'art. 7.2.5 de
les Normes Urbanístiques del Pla General: ”...tanques permanents de 2 metres de l'altura, realitzades amb
materials estables”.

3.- Deixar el solar net amb lleugera rasant superior i amb pendent cap a la vorera per a garantir que no es
produïsca l'embassament d'aigües pluvials que puguen afectar als immobles adjacents.

4.- Garantir la no producció de pols, sorolls i altres molèsties als edificis adjacents.

5.- 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.

6.- S'haurà de comunicar l'inici de l'enderrocament amb 48 hores d'antelació.

SEGON.- Aprovar provisionalment la liquidació corresponent de la taxa d'obra que ascendeix a 39,77.-€ i de
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l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 94,57.- €.

TERCER.- Assenyalar que la llicència urbanística, la concessió de la qual s'aprova, s'efectua llevat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.

QUART.- La llicència caducarà als sis mesos des de la seua concessió en el supòsit de no iniciar-se les obres
referides, d'igual manera, caducaran si pateixen una interrupció de sis mesos.

CINQUÉ.- Traslladar l’acord present degudament a les persones interessades 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 vint-i-cinc minuts del 20 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 4 de desembre de 2017.
 

L’ALCALDESSA EL SECRETARI
  
 

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