
ACTA NÚM. 2
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 12 de febrer de 2018.

A Paiporta, sent les dotze hores del dia 12 febrer de 2018, prèvia la corresponent convocatòria, sota la
Presidència del primer tinent d'alcaldIA en funcions alcalde accidental, Sr. Vicent Ciscar Chisbert, assistit
del secretari de la Corporació, Sr. Francisco Javier Llobell Tuset, es reuneixen amb l'objectiu de celebrar
sessió ordinària, en primera convocatòria, els membres de la Junta de Govern Local que a continuació
s'expressen:
 
ALCALDE-PRESIDENT: 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 a causa de la seua absència del municipi per assistència al
funeral d'un familiar, l’alcaldessa, Sra. Isabel Martín Gómez.
 
Declarada oberta la sessió, per ordre del Sr. Alcalde-President, 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 anterior nº 1 de data 15 de gener de 2018.
 
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.-  68/2018/ACU.-  Aprovació  projecte  obres
d’“Ampliació i millora de voreres i encreuaments en els carrers Sant Antoni, Sant Francesc, Palleter i
Poeta Llorente per a la mobilitat sostenible per als vianants en el municipi de Paiporta (PPOS 2017)”.
 
4.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 97/2018/ACU.- Execució subsidiària enderrocament
per declaració ruïna imminent immoble situat en el carrer Mariano Benlliure, 26.
 
5.-  URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 95/2018/ACU.- Acceptació declaració responsable
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efectuada  pel  Sr.  Ángel  Sánchez  Blanco,  en nom i  representació  de  SAMOVENT TECHNIK SL,  per  a
l'activitat de “fusteria metàl·lica” situada en el carrer Sèquia de Mislata nº 12.
 
6.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  93/2018/ACU.-  Llicència  d'obertura  per  a  bar
restaurant en el carrer Gabriel Miró nº 7 BE, a la Sra. Maria Dolores Vall Domínguez.
 
7.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  04258/2017.-  Aprovació  projecte  obres  de
“Renovació  del  col·lector  del  carrer  Literat  Azorín  en  la  seua  connexió  amb  el  col·lector  oest
metropolità”.
 
8.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 99/2018.- Devolució d'aval a ESTUDIS I PROJECTES
RUAYA SL.
 
9.-  URBANISME, MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT.-  106/2018/ACU.- Devolució d'aval  al  Sr.  José Peris
Martínez.
 
10.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 107/2018/ACU.- Devolució d'aval al Sr. José Andrés
Berenguer.
 
11.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 334/2018.- Devolució d'aval a la Sra. Maria Isabel
Navarro Ruíz.
 
12.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 428/2018.- Devolució d'aval al Sr. Vicente Dalmau
Tarazona.
 
13.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 434/2018.- Devolució d'aval al Sr. Juan José Medina
López.
 
14.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 439/2018.- Devolució d'aval a FRONT PANELL SL.
 
15.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  485/2018.-  Devolució  d'aval  a  Comunitat  de
propietaris c/ Sant Eduard, nº 8.
 
16.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  487/2018.-  Devolució  d'aval  a  Comunitat  de
propietaris c/ Doctor Fleming nº 13.
 
17.- SECRETARIA.- 3900/2018.- Adjudicació del contracte d'obres d’ “Ampliació i millora de les voreres i
creuaments  en  el  carrer  Sant  Joaquim de  Paiporta”,  que  es  realitza  amb  càrrec  a  Inversions
Financerament Sostenibles (IFS) de l'any 2017.
 
18.-  SECRETARIA.-  119/2018.-  Aprovació de l'expedient  de contractació del  servei  de la  cafeteria  de
l’Auditori municipal de Paiporta.
 
19.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 51/2018.- Modificació d'ubicació parada 67 del mercat ambulant, ampliació
metres parada 43, declarar vacant parada 7 i transmissió parada 56.
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20.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 277/2018.- Autorització de venda per al mercat municipal parada nº 10, i
pròrroga de les parades 25, 87 i 88 del mercat de venda no sedentària.
 
21.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 453/2018.- Contracte menor de servei “Redacció projecte i posada en servei
de centre de transformació en el mercat municipal”.
 
22.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 4224/2017.- Adhesió al servei d'acompanyament per a la cerca d'ocupació de
persones  desocupades majors  de  30  anys  amb  risc  d'exclusió  social  (PROJECTE  REINICIA’T)  de
DIVALTERRA i LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD.
 
23.- Informació i propostes de l'Alcaldia i de les regidores i regidors delegats.

Iniciat l'estudi dels assumptes de l’ordre del dia es van adoptar els següents acords:
 
 
1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR Nº 1 DE DATA 15 DE GENER DE 2018.

L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació a l'acta nº
1/2018 de 15 de gener de 20178. 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 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:

Nº DATA ÀREA  ASSUMPTE
1/2018 02/01/18 URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

 RECTIFICACIÓ DECRET Nº  1756/2017 ADJUDICACIÓ REDACCIÓ
PROJECTE INSTAL·LACIÓ TELÓ IGNÍFUG AUDITORI MUNICIPAL

2/2018 02/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ CARRER DR
FERRAND, Nº 1-8 EXPT.01/18

3/2018 02/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
MESTRA DONYA JUANA, Nº 5-1 EXPT.03/18

4/2018 02/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES CARRIL BICI JOSE
RUIZ AZORIN I CRTA. BENETÚSSER

5/2018 02/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 CLASSIFICACIÓ  DE  CONTRACTISTES  I  REQUERIMENT  DE
DOCUMENTACIÓ  COMPLEMENTÀRIA  EN  EL  PROCEDIMENT
OBERT  PER  A  CONTRACTAR  LES  OBRES  DE  REMODELACIÓ  I
ADEQUACIÓ DE LA PISCINA D'ESTIU DE PAIPORTA

6/2018 02/01/18 EDUCACIÓ  BONIFICACIONS APROVADES TALLERS CFPA 2017-2018.
7/2018 02/01/18 SECRETARIA  DESIGNACIÓ  ADVOCAT  I  PROCURADOR  EN  EXPEDIENT  DE
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Nº DATA ÀREA  ASSUMPTE
GENERAL RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

8/2018 02/01/18 EMPRESA DE
SERVEIS DE

PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D'UN  VEHICLE  EN  RÈGIM  DE  LLOGUER  PER  A  LA  BRIGADA
D'OBRES  DE  L'EMPRESA  DE  SERVEIS  DE  PAIPORTA  PER  UN
PERÍODE DE SIS MESOS.

9/2018 02/01/18 EDUCACIÓ  DECRET BONIFICACIONS REBUTJADES TALLERS EPA  CURS 2017-
2018.

10/2018 02/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 CLASSIFICACIÓ  DE  CONTRACTISTES  I  REQUERIMENT  DE
DOCUMENTACIÓ  COMPLEMENTÀRIA  EN  EL  PROCEDIMENT
NEGOCIAT  PER  A  CONTRACTAR  LES  OBRES  D'AMPLIACIÓ  I
MILLORA  DE  VORERES  I  ENCREUAMENTS  EN  EL  C/  SANT
JOAQUIM DE PAIPORTA (IFS 2017)

11/2018 03/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 COMUNICACIÓ  INNÒCUA  D'OFICINES  EN  EL  CARRER  SANTA
ANNA, Nº2 BE EXPT.60/17

12/2018 03/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 COMUNICACIÓ  INNÒCUA  D'OFICINES  COMERCIALS  DE
MATERIAL ORTOPÈDIC AMB MAGATZEM ANNEXE EN EL CARRER
SÈQUIA DE FAITANAR, Nº49 EXPT.38/17

13/2018 03/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 DESISTIMENT  LLICÈNCIA  OBRES  EXPT.  154/17  A  NOM  DE
CRISTINA LÓPEZ CHICOTE

14/2018 04/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 ORDRE EXECUCIÓ REPARACIÓ BALCONADA EDIFICI EN C/ PIO XII,
Nº 2

15/2018 05/01/18 EDUCACIÓ  CONCESSIÓ DIRECTA D'UNA SUBVENCIÓ A L'AMPA CEIP  LLUÍS
VIVES  PER  A  RECOLZAR  ECONÒMICAMENT  AL
DESENVOLUPAMENT  D'ACTIVITATS  EDUCATIVES  I  CULTURALS
DURANT L'EXERCICI 2017

16/2018 05/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 DECRET  SOBRE  CONTRACTACIÓ  LABORAL  TEMPORAL  DE
PERSONAL DEL TALLER D´OCUPACIÓ "ATENENT A CASA 4.0"

17/2018 08/01/18 EMPRESA DE
SERVEIS DE

PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓ  DE  CONVOCATÒRIA  ORDINÀRIA  DEL  CONSELL  D
´ADMINISTRACIÓ  DE  L´ENTITAT  PÚBLICA  EMPRESARIAL
"EMPRESA DE SERVEIS DE PAIPORTA", 11 DE GENER DE 2018.

18/2018 10/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 ARXIU DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE
CASA DE MENJARS PER A EMPORTAR EN EL C/MESTRE PALAU,
Nº. 33 EXPT.42/16

19/2018 10/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 COMUNICACIÓ INNÒCUA DE VENDA AL DETALL DE MATERIAL
ELÈCTRIC I IL·LUMINACIÓ EN EL CARRER MESTRE PALAU, Nº97
EXPT.34/17

20/2018 10/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 CONTRACTACIÓ PER ACUMULACIÓ DE  TASQUES D'UN TÈCNIC
AUXILIAR D'INFORMÀTICA.

21/2018 10/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 ARXIU DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D'OFICINA PER A OPERADOR
DE TRANSPORT EN EL C/SÈQUIA DE FAITANAR, Nº. 9 EXPT.56/11

22/2018 10/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 ORDRE  D´EXECUCIÓ  DESBROSSAMENT  I  NETEJA  DE  LES
PARCEL·LES POLÍGONS 6 I 7 PLA DE SANT JOAQUIM (CAMÍ CREU
D´ELENA, CAMÍ HORT DE COLOM)

23/2018 10/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 ORDRE D´EXECUCIÓ REPARACIÓ FAÇANA IMMOBLE SITUAT EN
C/ MARQUÈS DEL TÚRIA, Nº 2
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Nº DATA ÀREA  ASSUMPTE
24/2018 10/01/18 URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  D´OBRES  MENORS  DE  DIVERSOS
CARRERS

25/2018 11/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 CONTRACTACIÓ  MARIA  PAZ  CLIMENT  NAVARRO  PER
SUBSTITUCIÓ PERMÍS DE LACTÀNCIA DE LA TITULAR

26/2018 11/01/18 EMPRESA DE
SERVEIS DE

PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓ SOBRE  LA FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT
TRAMITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE PODA I
ALTRES TREBALLS COMPLEMENTARIS DE L´ARBRAT I PALMÀCIES
DEL  MUNICIPI  DE  PAIPORTA  QUE  TÉ  ENCOMANATS  L'EPE
EMPRESA  DE  SERVEIS  DE  PAIPORTA  (ESPAI).  EXPEDIENT
C1/2017.

27/2018 11/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 RESOLUCIÓ  SOBRE  CELEBRACIÓ MATRIMONI CIVIL  EXPEDIENT
Nº 160/2017: JAVIER OREJA CAR I MARIA TRINIDAD ESTANISLAO
LEAL

28/2018 12/01/18 JUNTA DE GOVERN
LOCAL

 JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 15 DE GENER DE 2018.

29/2018 12/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  I  ACOMPANYAMENT  POLICIAL  PER
CERCAVILES  ELS  DIES  13  I  14  DE  GENER,  AMB  MOTIU  DE
L'EXALTACIÓ  FALLERES  MAJORS  2018:  ASSOCIACIÓ  CULTURAL
FALLA CERVANTES

30/2018 15/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 CONTRACTACIÓ PSICÒLOGA MARIA TERESA PULIDO NAVARRO
PER SUBSTITUCIÓ PER MALALTIA DE LA TITULAR CLARA MUÑOZ
MARCO

31/2018 16/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 DECLARAR  DESERTA  LA  LICITACIÓ  DEL  CONTRACTE
D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LES
ESCOLES  ESPORTIVES  MUNICIPALS  I  ACTIVITATS  DIVERSES  NO
FEDERADES DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.

32/2018 16/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 PERSONACIÓ  I  DEFENSA  DE  L´AJUNTAMENT  EN  EL  RECURS
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT PEL SR. FRANCISCO
SORIANO ALÓS, SRA. VICENTA SORIANO ALÓS I SRA. FRANCISCA
SORIANO  ALÓS  CONTRA  ACORD  JURAT  PROVINCIAL
D'EXPROPIACIÓ DE VALÈNCIA

33/2018 17/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'ALTA  DE  GUAL  LABORAL  EN  C/  BONREPÒS  I
MIRAMBELL,  23,  DE  4,60  METRES  LINEALS  I  UN  VEHICLE:
VIPSERVYP 2010,SL.

34/2018 17/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD GUAL LABORAL EN C/ MAXIMILIANO THOUS, 5, DE
4,40 METRES LINEALS I 2 VEHICLES: ÀREA DE VENTILACIÓ, SL.

35/2018 17/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'ALTA  DE  GUAL  PERMANENT  EN  C/  MAESTRO
PALAU, 97 BAIX ESQUERRA, DE 3 METRES LINEALS I UN VEHICLE:
NAVASLECTRIC, SL.

36/2018 17/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  D'OBRES  DE  REMODELACIÓ  I
ADEQUACIÓ DE LA PISCINA D'ESTIU DE PAIPORTA (IFS 2017)

37/2018 17/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 AUDIÈNCIA PRÈVIA CESSAMENT ACTIVITAT DE KEBAB-PIZZERIA
EN EL CARRER MESTRE PALAU, Nº 4, EXPT.36/12

38/2018 17/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ CARRER DR.
MARAÑÓN, 35-18 EXPT.02/18

39/2018 17/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  PLAÇA
SALVADOR ALLENDE, Nº4-4B EXPT.04/18
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Nº DATA ÀREA  ASSUMPTE
SOSTENIBILITAT

40/2018 17/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 AUDIÈNCIA  PRÈVIA  CESSAMENT  ACTIVITAT  DE  VENDA  I
MAGATZEM DE VÀLVULES EN EL CARRER SÈQUIA DE FAITANAR,
Nº 1

41/2018 17/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ SANCIÓ PER PAGAMENT A SANTIAGO
MACIAS CONSTRUCCIONS SL

42/2018 18/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD D'ALTA GUAL PERMANENT EN C/ TORRENT, Nº21
BAIX  C:  FRANCISCO  JUESAS  ALIAGA  EN  REPRESENTACIÓ  DE
AUTORECAMBIO SOGORB, SL.

43/2018 18/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  DE  8  METRES  PER
ENTRADA CAMIÓ OBRA EN C/ CONSTITUCIÓ 3 DEL 16/01/18 A
LES 8.00H FINS Al 17/01/18 A LES 20.00H: CONSTRUCCIONS VAL
BOZA

44/2018 18/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA,  PLAQUES  PROHIBIT
APARCAR I ACOMPANYAMENT POLICIAL AMB MOTIU EXALTACIÓ
FALLERES  MAJORS  2018  ELS  DIES  3/02/18  A  LES  19.00H  I
4/02/18 A LES 16.30H: FALLA PLAÇA ESGLÉSIA-AV. FCO CISCAR.

45/2018 18/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  20  METRES  EN  C/
COLUMBICULTURA  2  DES  DE  21/01/18  A  LES  8.00H  FINS  AL
26/01/18  A  LES  20.00H:  WARNER  BROS  INTERNATIONAL
TELEVISION PRODUCTION

46/2018 18/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA PER A CERCAVILES  AMB
MOTIU DELS  CARNESTOLTES  EL  09/02/2018 A  PARTIR  DE LES
16.45H DES DE C/ 9 D´OCTUBRE, 27: MAMA PATO

47/2018 18/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  A  REALITZAR
ACTIVITAT DE NETEJA BARRANC DE XIVA, AIXÍ  COM DISPOSAR
DE GUANTS I BORSES, AIXÍ COM REALITZACIÓ DE PAELLES EN EL
MUSEU DE LA RAJOLERIA FINS A LES 18.00 H I DISPOSICIÓ DE
100 CADIRES: GRUP SCOUT GAIA

48/2018 18/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'ALTA  TRES  GUALS  PERMANENTS,  EN  SÉQUIA
FAITANAR, 35; CAMÍ PASQUALETA 30-32 I SÉQUIA FAITANAR,33:
SA, AGRICULTORS DE LA VEGA

49/2018 18/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD GUAL PERMANENT EN MARQUÈS DEL TÚRIA, 51-
BAIX ESQUERRA: MANUEL MARTINEZ JUAN

50/2018 18/01/18 EMPRESA DE
SERVEIS DE

PAIPORTA ESPAI

 RESOLUCIÓ SOBRE LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL
A VICENTE GIMÉNEZ PIERA PER A OCUPAR EL LLOC D´OFICIAL
CONDUCTOR   EN LA MODALITAT DE CONTRACTE EVENTUAL PER
CIRCUMSTÀNCIES  DE  LA  PRODUCCIÓ  AMB  MOTIU  DE
L'ASSIGNACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES I ESTRIS
EN LA VIA PÚBLICA A L'EPE EMPRESA DE SERVEIS DE PAIPORTA
(ESPAI).

51/2018 19/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES EXECUCIÓ ZONA
ENJARDINADA AMB PISTA DE PATINATGE EN C/ JAUME I

52/2018 19/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER A COL·LOCACIÓ DE
CARPA INFORMATIVA EN C/ PRIMER DE MAIG, EL 22/01/18 DES
DE LES 9.00 A LES 13.30 HORES: AGRUPACIÓ LOCAL

53/2018 19/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

 DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
MESTRA DONYA JUANA, Nº 5 - 9 EXPT.07/18
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Nº DATA ÀREA  ASSUMPTE
SOSTENIBILITAT

54/2018 19/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ CARRER LA
PAU, Nº2-7 EXPT.06/18

55/2018 22/01/18 BENESTAR SOCIAL  APROVACIÓ  COMPTE  JUSTIFICATIU  DE  LA  SUBVENCIÓ
ATORGADA A  FLORIDA UNIVERSITÀRIA PER A  LA UNIVERSITAT
DELS MAJORS DE L'HORTA SUD

56/2018 22/01/18 TRESORERIA  SUSPENSIÓ DE L´ACCIÓ EXECUTIVA DE COBRAMENT PER RAONS
D'INTERÈS SOCIALS

57/2018 22/01/18 CULTURA Gral.  PÒLISSA  ASSEGURANÇA  DE  LESIONS  PER  A  LES  ESCOLES  I
PROGRAMES ESPORTIUS MUNICIPALS 2018.

58/2018 22/01/18 PLE  PLE ORDINARI 25-01-2018
59/2018 22/01/18 INTERVENCIÓ

GENERAL
 MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  D´INCORPORACIÓ  DE

ROMANENTS DE CRÈDITS IFS.MOD 2018/1
60/2018 23/01/18 AGENCIA

PROMOCIÓ DEL
VALENCIÀ

 APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PREMI ÚS VALENCIÀ FALLES 2018

61/2018 24/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE TRIENNIS PERSONAL PER A L
´ANY 2018

62/2018 24/01/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  OBRES  DE  DEMOLICIÓ  TANCA
POLIESPORTIU  PER  AL  SEU  ENDERROCAMENT  I  RETIRADA  D
´ENDERROCS DEL LLIT DEL BARRANC

63/2018 25/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 APROVACIÓ DE LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL
SERVEI  DE  MANTENIMENT  PREVENTIU  I  CORRECTIU  DE  LES
INSTAL·LACIONS  DE  PROTECCIÓ  CONTRA  INCENDIS  DELS
EDIFICIS  MUNICIPALS  I  DEPENDENTS  DE  L'AJUNTAMENT  DE
PAIPORTA

64/2018 25/01/18 TRESORERIA  INADMISSIÓ RECURS DE REPOSICIÓ AL DECRET 1565/17, DE 17
DE NOVEMBRE.

65/2018 25/01/18 TRESORERIA  DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS INDEGUTS MES GENER 2018
66/2018 26/01/18 EMPRESA DE

SERVEIS DE
PAIPORTA ESPAI

 SOBRE  RECONEIXEMENT  DE  LA  DESPESA  PER  LES
REMUNERACIONS  AL  PERSONAL  D'EMPRESA  DE  SERVEIS  DE
PAIPORTA (ESPAI) CORRESPONENTS AL MES DE GENER DE 2018

67/2018 26/01/18 CULTURA Gral.  DECRET SOBRE L´APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ PREVISTA
PER AL PERÍODE  FEBRER-JUNY DE 2018 QUE  FORMARÀ PART
DEL CIRCUIT CULTURARTS

68/2018 26/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  DE  VIA  PÚBLICA  PER  CONTENIDOR
D'OBRES I TALL I PROHIBICIÓ ESTACIONAMENT EN C/ LA FONT,
15, DEL 23/01/18 Al 31/01/18: MIGUEL ANGEL RODERO ROSSI

69/2018 26/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  AMB  MOTIU  DE
L'EXALTACIÓ FALLERES MAJORS 2018 ELS DIES 27 I 28 DE GENER:
FALLA SANT ANTONI

70/2018 26/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA,  COL·LOCACIÓ
D'ENTARIMAT I TANQUES DE PROTECCIÓ PER AL PÚBLIC I ARENA
EN C/ JAUME I EL 04/02/18 AMB MOTIU DE CELEBRACIÓ FESTA
DE BENEDICCIÓ DELS ANIMALS: PENYA L'ARRE DE PAIPORTA

71/2018 26/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  TALLERS  INFANTILS  EN
PLAÇA XÚQUER EL 28/01/18 DE 9 A 15 HORES I DISPONIBILITAT
DE  30  CADIRES:  SOCIETAT  VALENCIANA  PROTECTORA
D'ANIMALS
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Nº DATA ÀREA  ASSUMPTE
72/2018 26/01/18 SECRETARIA

GENERAL
 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER MUDANÇA EN C/ PELAYO 6, EL

25/01/18 DES DE LES 16 A 21 HORES: MONTANER FERNÁNDEZ
73/2018 29/01/18 EDUCACIÓ  CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC, ESTUDI DE SEGURETAT I

SALUT,  DIRECCIÓ  D'OBRA  I  COORDINACIÓ  DE  SEGURETAT  I
SALUT  DE   L'OBRA  
DE CANVI DE FINESTRES CEIP L'HORTA, INCLÒS EN EL PLA DE
MANTENIMENTS  DE  CENTRES  EDUCATIUS  MUNICIPALS  2017-
2018.

74/2018 29/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  DE  VIA  PÚBLICA  DE  ZONA
D'ESTACIONAMENT DE 8 METRES EN C/ FLORIDA 54: JOAQUIN
MONTORO TARAZONA

75/2018 29/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  DE  ZONA
D'ESTACIONAMENT 8 METRES PER OBRA EN C/ GARBÍ, 8 DES DE
22/01 Al 07/03: MIGUEL ANGEL GUERRERO DE SOLA

76/2018 29/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA DE CAMIÓ
OBRES  EN  C/  SANT  JOAQUIM,  16  DEL  24  Al  25/01/18:
CONSTRUCCIONS VAL BOZA

77/2018 29/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 NÒMINA ORDINÀRIA GENER 2018

78/2018 29/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DE L'ALCALDIA EN EL REGIDOR SR.
GUILLEM A. MONTORO LÓPEZ.

79/2018 29/01/18 SECRETARIA
GENERAL

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

80/2018 29/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 MODIFICACIÓ  DECRET  61/2018  DE  DATA  24  DE  GENER  DE
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS AL PERSONAL PER A L'ANY 2018

81/2018 29/01/18 INTERVENCIÓ
GENERAL

 MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  D'INCORPORACIÓ  DE
ROMANENTS DE CRÈDIT (AD).MOD 2018/2

82/2018 29/01/18 SECRETARIA
GENERAL

 CONTRACTACIÓ DUES EDUCADORES SOCIALS

La Junta de Govern Local en queda assabentada.

3r.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  68/2018/ACU.-  APROVACIÓ  PROJECTE  OBRES
“AMPLIACIÓ  I  MILLORA  DE  VORERES  I  ENCREUAMENTS  EN  ELS  CARRERS  SANT  ANTONI,  SANT
FRANCESC, PALLETER I POETA LLORENTE PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE PER ALS VIANANTS EN EL
MUNICIPI DE PAIPORTA (PPOS 2017).

Aquest punt queda sobre la taula per no ser competència de la Junta de Govern Local, segons l'art.
22.2.ny) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

4t.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  97/2018/ACU.-  EXECUCIÓ  SUBSIDIÀRIA
ENDERROCAMENT  PER  DECLARACIÓ  RUÏNA  IMMINENT  IMMOBLE  SITUAT  EN  CARRER  MARIANO
BENLLIURE 26.
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Per acord de la Junta de Govern de data de 20 de gener de 2015 es va acordar iniciar expedient de
declaració de ruïna, donant vista i audiència als propietaris que figuren com a tals en el Registre de la
Propietat sense que hagen efectuat al·legacions ni reparació alguna de l'edifici ni adopció de mesura
cautelar, per la qual cosa atenent al que es disposa en l'art. 184 de la la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat,  d'ordenació  del  territori,  urbanisme  i  paisatge,  de  la  Comunitat  Valenciana,  es  pot
determinar que els propietaris  han incomplit  el  deure  de  conservació,  la qual cosa ha provocat que
l'immoble es trobe en estat de ruïna imminent.

Amb posterioritat i per acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener de 2017 es va declarar la ruïna
imminent de l'immoble situat en el carrer Mariano Benlliure nº 26 que es correspon a les referències
cadastrals 2176815YJ2627N0001BF i  2176815YJ2627N0002ZG, els titulars registrals del qual són  el Sr.
Rafael Sanchis Reyes i la Sra. Vicenta Pascual Ricart, respecte a l'habitatge en planta baixa i el Sr. Severino
Menges Martínez respecte a l'habitatge en pis  alt,  notificant-se  als  propietaris  aquest  acord segons
consta en l'expedient amb l'advertiment d'execució subsidiària per al cas que no efectuen l'ordenat en
els punts tercer i quart del referit acord i que les despeses a que donen lloc  seran a càrrec dels obligats.

Com ja consta en l'indicat expedient, l'immoble situat en el carrer Mariano Benlliure nº 26 es troba en
sòl  urbà,  zona  de  nuclic  antic  del  Pla  general,   no  està  inclòs  en  el  Catàleg  d'edificis  protegits.  Es
correspon amb la referència cadastral 2176815YJ2627N0001BF i segons dades cadastrals l'edificació és
de 1.900.

També consta certificat de titularitat i càrregues emès pel Registre de la Propietat nº 17 de València en el
qual queda acreditat que es correspon amb la finques registrals 20209 i 20210.

Segons  informes  tècnics  que  obren  en  l'expedient,  l'immoble  es  troba  molt  deteriorat  i  els  danys
observats són els següents:

·         Enfonsament parcial de la coberta de l'edificació principal amb l'estructura de fusta a la vista
(podriment per humitat). Està garantida l'entrada d'aigua pluvial a l'interior. Es desconeix l'efecte
que aquest enfonsament haurà provocat en el forjat inferior.

·         Descantells de caràcter general en la façana que recau al carrer La Font, iniciant-se la fase
d'arrossegament de l'argila aglomerada de les pedres del mur.

·         Les instal·lacions de recollida d'aigües pluvials (canalons i baixants) totalment deteriorades o
inexistent, la qual cosa agreuja l'efecte d'arrossegaments de l'aigua pluvial sobre els murs.

·         Innombrables  esquerdes  verticals  en  trobades  de  tancaments,  la  qual  cosa  evidencien
moviments diferencials i disgregació entre elements constructius.

·         Fissures superficials en el revestiment de les façanes el que facilita l'entrada de l'aigua pluvial a
l'interior del mur.

·         Despreniments de rajola massissa ceràmica formant de la cornisa en façana principal amb
esquerdes.
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·         Tota la fusteria pateix podriment per humitat.

·         Tots els buits de façana a nivell de planta alta estan oberts permetent l'entrada d'aigua pluvial i
d'animals voladors i rosegadors.

Es comprova que:

1.       No s'han realitzat obres d'enderrocament ni reparació de l'immoble.

2.      Ha  caigut  part  dels  dos  envans  de  rajola  ceràmica  en  la  cantonada  de  la  planta  primera  de
l'immoble, que recau al pati interior.

3.      Ha caigut part de l'envà de rajola ceràmica de l'ampit de planta primera, que recau al pati interior.

4.       L'immoble té esquerdes, fissures, descantells, erosions i lleugers desplomes en les façanes, i  la
coberta està parcialment derrocada, com en informe anterior.

Actualment i segons l'informe de l'arquitecte tècnic municipal, s'observa la progressiva deterioració dels
tancaments  sustentadors  en  cantonada  de  la  coberta  de  l'element  afegit  en  la  terrassa  posterior.
L'enfonsament d'aquesta coberta està garantit a curt termini, la qual cosa afectarà amb total seguretat a
l'estructura inferior sustentadora de la terrassa, podent, “per efecte domino” afectar a la resta de la
construcció. Cal recordar que la coberta de la construcció principal està esfonsada parcialment, almenys,
des d'abril 2015. Les recents pluges de desembre hauran afectat a la seua capacitat portant amb total
seguretat (recordem que es tracta de bigues de fusta sobre murs de maçoneria). Per l'Empresa Municipal
de Serveis ESPAI s'ha procedit al tancament lateral (carrer La Font) en al tram coincident amb les dues
plantes de l'edificació, havent-se ordenat el tancament immediat en el tram que recau al carrer Mariano
Benlliure. I en vista de totes les dades anteriorment exposades s’estima que en l'immoble objecte del
present informe no existeixen garanties d'estabilitat dels elements estructurals que romanen en peu i es
donen circumstàncies objectives suficients per a estimar que l'estat de les parts de l'edifici que no han
caigut depassen el llindar de seguretat i estan en situació de ruïna imminent.

Segons les dades que obren en el padró d'habitants no consten ocupants en l'immoble.

En informe emès per l'arquitecte tècnic municipal, el cost de l'enderrocament s'estima en 10.940.-€.

Informe jurídic sobre la procedència de l'execució  subsidiària de l'enderrocament de l'edifici situat en el
carrer Mariano Benlliure nº 26 que es correspon amb les referències cadastrals 2176815YJ2627N0001BF
i 2176815YJ2627N0002ZG, els titulars registrals de la qual són el Sr. Rafael Sanchis Reyes i la Sra. Vicenta
Pascual  Ricart respecte  a  l'habitatge  en  planta  baixa  i  el  Sr.  Severino  Menges  Martínez  respecte  a
l'habitatge en pis alt i en conseqüència demolir l'immoble per a impedir danys a les persones i a les
coses, en  estimar  el  tècnic  municipal  que  en  l'immoble  objecte  del  present  informe no  existeixen
garanties  d'estabilitat  dels  elements  estructurals  que  romanen  en  peu i  es  donen  circumstàncies
objectives suficients per a estimar que l'estat de les parts de l'edifici que no han caigut depassen el
llindar de seguretat i estan en situació de ruïna imminent.

A tenor de l’art.  189.1 de la  Llei 5/2014, de 25 de juliol,  de la Generalitat, d'ordenació del  territori,
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urbanisme i  paisatge, de la Comunitat Valenciana que, regula la   ruïna  imminent, establint que  quan
l'amenaça d'una ruïna imminent  pose en  perill  la  seguretat pública,  l'Ajuntament  podrà acordar  les
mesures  que  estime  necessàries  per  a  garantir  l'estabilitat  i  la  seguretat  de  l'edifici,  i  ordenar  el
desallotjament o adoptar les mesures urgents i necessàries per a prevenir o evitar danys en els béns
públics o a les persones. Excepcionalment, caldrà ordenar la demolició, quan aquesta fóra imprescindible
per a impedir majors perjudicis.

L'art. 102 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques estableix que hi haurà lloc a l'execució subsidiària quan es tracte d'actes que per no
ser personalíssims puguen ser realitzats per subjecte diferent de l'obligat i en aquest cas, les
administracions públiques realitzaran l'acte, per sí o a través de les persones que determinen, a
costa de l'obligat. Aquest import podrà liquidar-se de forma provisional i realitzar-se abans de
l'execució, a reserva de la liquidació definitiva.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments anteriors i a tenor del que es disposa en la 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.- Iniciar l'execució subsidiària consistent en l'enderrocament de l'immoble situat  en el carrer
Mariano  Benlliure  nº  26 que es  correspon amb les  referències  cadastrals  2176815YJ2627N0001BF i
2176815YJ2627N0002ZG, els titulars registrals del qual són el Sr. Rafael Sanchís Reyes i  la Sra. Vicenta
Pascual  Ricart respecte  a  l'habitatge  en  planta  baixa  i  el  Sr.  Severino  Menges  Martínez  respecte  a
l'habitatge en pis alt, en haver incomplit de forma reiterada l'ordenat en l'acord de la Junta de Govern de
30 de gener de 2017 que va quedar advertit en aquest acord i tot açò a fi d'evitar danys a les persones i
les coses.

SEGON.-Que pels serveis tècnics s'emeta memòria valorada per a poder determinar el pressupost total
de l'enderrocament així com les mesures cautelars que s'hagen d'adoptar fins que es derroque aquest
immoble.

TERCER.- Sol·licitar del Registre de la Propietat nº 17 de València que expedisca nota marginal sobre la
situació de ruïna d'aquest immoble així com de la certificació registral de titularitat i càrregues de les
finques 20209 i 20210 els titulars registrals de les quals són el Sr. Rafael Sanchis Reyes i  la Sra. Vicenta

Pascual Ricart respecte a la primera i el Sr.*Severino Menges Martínez respecte a la segona, l'expedició
de la qual és de data 26 de febrer de 2016.

QUART.- Notificar l'expedient a les persones interessades, indicant-los que la present resolució posa fi a
la via administrativa.

5é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  95/2018/ACU.-  ACCEPTACIÓ  DECLARACIÓ
RESPONSABLE  EFECTUADA  PEL  SR.  ÁNGEL  SÁNCHEZ  BLANCO,  EN  NOM  I  REPRESENTACIÓ  DE
SAMOVENT  TECHNIK  SL,  PER  A  L'ACTIVITAT  DE  “FUSTERIA  METÀL·LICA”  SITUADA  EN  EL  CARRER
SÈQUIA DE MISLATA Nº 12.
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I.- FETS
 
I.1.-  En  data  20  de  febrer  de  2017  es  presenta  pel  Sr.  Miguel  Ángel  Sánchez  Blanco,  en  nom  i
representació de la mercantil SAMOVENT TECHNIK, SL, declaració responsable ambiental per a l'activitat
“fusteria  metàl·lica”  situada  en  el  carrer  Sèquia  de  Mislata  nº12  (referència  cadastral
3477601YJ2637N0001XK), esmenant documentació en data 28 de desembre de 2017.
 
I.2.-En  el  termini  d'informació  pública  i  audiència  a  les  persones  interessades  no  s'han  produït
al·legacions ni suggeriments.

 
I.3.-La  sol·licitud  reuneix  els  requisits  exigits  legalment  i  està  acompanyada  de  la  documentació
preceptiva.
 
I.4.-  Informe  de  compatibilitat  urbanística  favorable  en  data  24  d'octubre  de  2016,  informe  tècnic
favorable en data 29 de desembre de 2017 i informe jurídic favorable en data 25 de gener de 2018.
 

II.- FONAMENTS JURÍDICS
 
II.1.-.-L'art.  69  de  la  Llei  6/2014,  de  25 de juliol,  de  la  Generalitat,  de  prevenció,  qualitat  i  control
ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, regula que la presentació de la declaració responsable
ambiental juntament amb la documentació indicada en l'art. 68 d'aquesta llei, permetrà a l'interessat
l'obertura i inici de l'activitat transcorregut el termini d'un mes des de la presentació. Durant el termini
d'un mes, l'Ajuntament podrà verificar la documentació presentada i, si escau, requerir esmena, així com
efectuar  visita  de  comprovació.  Si  amb  anterioritat  al  venciment  d'aquest  termini  s'efectuara
comprovació pels serveis tècnics municipals estenent-se acta de conformitat, la declaració responsable
assorteix efectes des d'aquesta data.
 
II.2.-De conformitat  amb l'article 69 de la    Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  del    p  rocediment    a  dministratiu
c  omú  de  les    a  dministracions    p  úbliques, la  falta  de  presentació  davant  l'administració,  així  com  la
inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que
s'acompanye  o  incorpore  a  una  declaració  responsable  ambiental,  determinarà  la  impossibilitat  de
continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es constaten tals fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives a que pertocara.
 
Considerant  el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i en la Llei 7/85, 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.- Acceptar la declaració responsable efectuada pel Sr. Miguel Ángel Sánchez Blanco, en nom i
representació de la mercantil  SAMOVENT TECHNIK, SL,  per a l'activitat “Fusteria metàl·lica” en el  c/
Sèquia de Mislata nº 12 i, en conseqüència, determinar que la mateixa assorteix els efectes previstos en
l'art.69 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental
d'activitats a la Comunitat Valenciana, significant-li que de conformitat amb ell, la inexactitud, falsedat o
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omissió,  de  caràcter  essencial,  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  s'acompanye  o
incorpore a la declaració responsable ambiental efectuada, determinarà la impossibilitat de continuar
amb  l'exercici  de  l'activitat  des  del  moment  en  què  es  constaten  tals  fets,  sense  perjudici  de  les
responsabilitats penals, civils o administratives a que pertocara.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 1.875.-€.
 
TERCER.- Notificar a quantes persones interessades hi haja en l'expedient.

6é.- URBANISME,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 93/2018/ACU.- LLICÈNCIA D'OBERTURA PER A
BAR  RESTAURANT  EN  EL  CARRER  GABRIEL  MIRÓ  Nº  7  BE  A  LA  SRA.  MARIA  DOLORES  VALL
DOMÍNGUEZ.

I.-FETS
 
I.1.-  Sr.  Marí  Forts  Berciano,  en  data  2  de  juliol  de  2015,  presenta  llicència  d'obertura  mitjançant
declaració  responsable  per  a  l'activitat  “Bar-restaurant”  situat  en  el  c/  Gabriel  Miró  nº7  BE,  cedint
l'expedient  en  data  7  de  novembre  de  2016  a  la  Sra.  María  Dolores  Vall  Domínguez.  Esmenada
documentació en data 14 de desembre 2017.
 
I.2.-  La  sol·licitud  reuneix  els  requisits  exigits  legalment  i  està  acompanyada  de  la  documentació
preceptiva,  per  la  qual  cosa  la  declaració  responsable  assorteix  efectes  oportuns  a  partir  d'aqueix
moment.
 
I.3.- Informe tècnic de 27 de desembre de 2017 prèvia verificació de la documentació i dades aportades
per  la  interessada  i  altres  antecedents  relatius  a  la  situació,  naturalesa  i  característiques  de  les
instal·lacions projectades, segons l'establit en la normativa, s'aporta tota la documentació necessària.
Informe jurídic favorable en data 19 de gener de 2017.
 
I.4.- Visita de comprovació favorable en data 22 de gener de 2017.
 

II.- FONAMENTS DE DRET
 

II.1.- L'article  9 introduït  en el  Capítol  II  del  Títol  II  de  la  Llei  14/2010, de 3 de desembre,  de la
Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics determina el procediment
a seguir en relació amb el 35 i següents del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010. En el punt 5é de l'article 9 de la Llei
14/2010, s'estableix que, una vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors,
l'Ajuntament  expedirà  acta  de  comprovació  favorable,  la  qual  cosa  possibilitarà  l'obertura  de
l'establiment amb caràcter provisional fins a l'atorgament de la llicència.
 
II.2.- De conformitat  amb l'article 69 de la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del    p  rocediment    a  dministratiu
c  omú  de  les    a  dministracions    p  úbliques, la  falta  de  presentació  davant  l'administració,  així  com  la
inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial,  en qualsevol dada, manifestació o document que
s'acompanye  o  incorpore  a  una  declaració  responsable  ambiental,  determinarà  la  impossibilitat  de
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continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es constaten tals fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives a que pertocara.

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.- Acceptar la cessió d'expedient d'activitat a la Sra. María Dolores Vall Domínguez, per a “Bar-
restaurant” en el c/ Gabriel Miró nº 7 B E i concedir la llicència d'obertura per a aquesta activitat.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicència d'obertura per import de 359,38.-€.
 
TERCER.- Traslladar el present acord degudament a les persones interessades conforme el procediment i
els 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,  així  com remetre al  Servei
Territorial  d'Espectacles,  de  la  Direcció  general  de  l'Agència  de  seguretat  i  resposta  per  a  les
emergències, de la Presidència de la Generalitat còpia de la llicència d'obertura.

7é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  04258/2017.-  APROVACIÓ  PROJECTE  OBRES
“RENOVACIÓ  DEL  COL·LECTOR  DEL  CARRER  LITERAT  AZORÍN  EN  LA  SEUA  CONNEXIÓ  AMB  EL
COL·LECTOR OEST METROPOLITÀ”.

Aquest punt queda sobre la taula per no ser competència de la Junta de Govern Local, segons l'art.
22.2.ny) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

8é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  99/2018.-  DEVOLUCIÓ  D'AVAL  A  ESTUDIS  I
PROJECTES RUAYA SL.

I.-FETS

I.1.-  Instància  de  sol·licitud  de  devolució  d'aval  per  import  de  10.474,20.-€  formulada  pel  Sr.  José
Indalecio Gracia Alarcón en representació d'ESTUDIS I PROJECTES RUAYA SL de data 10 de gener de 2018
(RE nº 20180000650).

I.2.- El citat aval per import de 10.474,20.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 55/17

I.3.- L'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 16 de gener
de 2018.

II.-FONAMENTS DE DRET
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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,  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 contractes del sector públic, regula la devolució i la
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 la
finalització de la 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 dels que responen les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/1985, 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 de 10.474,20.-€ a ESTUDIS I PROJECTES
RUAYA SL amb CIF nº B97460216.

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

9é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 106/2018/ACU.- DEVOLUCIÓ D'AVAL AL SR. JOSÉ
PERIS MARTÍNEZ.

I.-FETS

I.1.-  Instància  de  sol·licitud  de devolució  d'aval  per  import  de  90,00.-€ formulada  pel  Sr.  José Peris
Martínez de data 28 de febrer de 2017 (RE nº 2017005249).

I.2.- El citat aval per import de 90,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 15/16.

I.3.- L'arquitecta tècnica municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 26 de gener
de 2018.

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
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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 contractes del sector públic, regula la devolució i la
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 la
finalització de la 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 dels que responen 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 de 90,00.-€ al Sr. José Peris Martínez.

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

10é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 107/2018/ACU.- DEVOLUCIÓ D'AVAL AL SR. JOSÉ
ANDRÉS BERENGUER.

I.-FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 247,50.-€ formulada pel Sr. José Andrés
Berenguer de data 1 de març de 2016 (RE nº 2016005376).

I.2.- El citat aval per import de 247,50.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 224/16

I.3.- L'arquitecta tècnica municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 24 de gener
de 2018.

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 contractes del sector públic, regula la devolució i la
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
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contracte, si no resultaren responsabilitats que hagen d'exercitar-se sobre la garantia i transcorregut la
finalització de la 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 dels que responen les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/1985, 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 de 247,50.-€ al Sr. José Andrés Berenguer.

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

11é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT.-  334/2018.-  DEVOLUCIÓ  D'AVAL  A  LA  SRA.
MARIA ISABEL NAVARRO RUIZ.

I.-FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 300,00.-€ formulada per la Sra. Mª Isabel
Navarro Ruiz de data 22 de gener de 2018 (RE nº 2018002131).

I.2.- El citat aval per import de 300,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 280/17

I.3.- L'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 25 de gener
de 2018.

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 la
finalització de la 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 dels que responen les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/1985, 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
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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 de 300,00.-€ a la Sra. Mª Isabel Navarro
Ruiz.

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

12é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 428/2018.- DEVOLUCIÓ D'AVAL AL SR. VICENTE
DALMAU TARAZONA.

I.-FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 180,00.-€ formulada pel Sr. Vicente Dalmau
Tarazona de data 3 de febrer de 2017 (RE nº 2017003259).

I.2.- El citat aval per import de 180,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 212/16.

I.3.- L'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 29 de gener
de 2018.

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 contractes del sector públic, regula la devolució i la
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 la
finalització de la 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 dels que responen les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/1985, 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, altres disposicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
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PRIMER.-  Aprovar  la  devolució  de  l'aval  sol·licitat,  per  import  de  180,00.-€  al  Sr.  Vicente  Dalmau
Tarazona.

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

13é.-  URBANISME,  MEDI  AMBIENT I  SOSTENIBILITAT.-  434/2018.-  DEVOLUCIÓ D'AVAL AL SR.  JUAN
JOSÉ MEDINA LÓPEZ.

I.-FETS

I.1.-  Instància  de sol·licitud de devolució d'aval  per  import  de 180,00.-€ formulada pel  Sr.  Juan José
Medina López de data 21 de desembre de 2017 (RE nº 2017024049).

I.2.- El citat aval per import de 180,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 65/13.

I.3.- L'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 29 de gener
de 2018.

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 contractes del sector públic, regula la devolució i la
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 la
finalització de la 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 dels que responen les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/1985, 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 de 180,00.-€ al Sr. Juan José Medina López.

SEGON.- Notificar la present resolució a quantes persones interessades hi haja en la mateixa.
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14é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 439/2018.- DEVOLUCIÓ D'AVAL A FRONT PANELL
SL.

I.-FETS

I.1.-  Instància  de  sol·licitud de  devolució  d'aval  per  import  de  225,00.-€  formulada  pel  Sr.  Gregorio
Rodríguez  Martínez  en  representació  de  FRONT  PANELL  SL  de  data  31  de  gener  de  2017  (RE  nº
2017002806).

I.2.- El citat aval per import de 225,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 227/16.

I.3.- L'arquitecta tècnica municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 29 de gener
de 2018.

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 contractes del sector públic, regula la devolució i la
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 la
finalització de la 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 dels que responen les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/1985, 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 de 225,00.-€ al  Sr. Gregorio Rodríguez
Martínez en representació de FRONT PANELL SL.

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

15é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 485/2018.- DEVOLUCIÓ D'AVAL A COMUNITAT
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DE PROPIETARIS C/ SANT EDUARD, Nº 8.

I.-FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 1.080,00.-€ formulada pel Sr. Leonardo
Guasp Planells en representació de la COMUNITAT PROPIETARIS C/ SANT EDUARD, Nº 8 de data 28 de
juliol de 2017 (RE nº 2017015620).

I.2.- El citat aval per import de 1.080,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 95/16.

I.3.- L'arquitecta tècnica municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 31 de gener
de 2018.

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 contractes del sector públic, regula la devolució i la
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 la
finalització de la 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 dels que responen les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/1985, 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  de  1.080,00.-€  al  Sr.  Leonardo Guasp
Planells en representació de COMUNITAT PROPIETARIS C/ SANT EDUARD, Nº 8.

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

16é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 487/2018.- DEVOLUCIÓ D'AVAL A COMUNITAT
DE PROPIETARIS C/ DOCTOR FLEMING Nº 13.

I.-FETS
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I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 300,00-€ formulada pel Sr. José Miguel
Ortiz en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ DR. FLEMING, Nº 13 de data 30 de gener de
2018 (RE nº 201803151).

I.2.- El citat aval per import de 300,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 74/17

I.3.- L'arquitecta tècnica municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 1 de febrer
de 2018.

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 contractes del sector públic, regula la devolució i la
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 la
finalització de la 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 dels que responen les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/1985, 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 de 300,00.-€ al Sr. José Miguel Ortiz en
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ DR. FLEMING, Nº 13.

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

17é.- SECRETARIA.- 3900/2018.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES D’ “AMPLIACIÓ I MILLORA DE
LES VORERES I ENCREUAMENTS EN EL CARRER SANT JOAQUIMN DE PAIPORTA”, QUE ES REALITZA AMB
CÀRREC A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES (IFS) DE L'ANY 2017.

Vist l'expedient de contractació de les obres d’ “Ampliació i millora de les voreres i encreuament en el
carrer Sant Joaquim de Paiporta”, que es realitza amb càrrec a Inversions Financerament Sostenibles (IFS)
de l'any 2017 i quants informes i documents obren en el mateix i sobre la base dels següents:
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I.- ANTECEDENTS

I.1.-  Acord de la  Junta de Govern Local  de data 20 de novembre de 2017,  aprovant  l'expedient  de
contractació referit i el Plec de clàusules administratives del mateix, l'adjudicació del qual es realitza
mitjançant procediment negociat sense publicitat  i tramitació ordinària.

I.2.- Al citat procediment, al que s'ha convidat a les empreses: MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL,
FORMAS CONSTRUCTIVAS SA, ACTESER SL, IMBESTEN GESTION SL i CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BD
SLO  i també s'ha publicat en el perfil del contractant municipal inserit en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, s'han presentat les següents empreses

I.3.- Reunida la Mesa de contractació per a realitzar l'obertura de pliques, es dóna compte que l'empresa
MONTAJES BAIXAULI SL, que ha enviat la seua oferta per correu, en enviar per fax el resguard de la
imposició en l'oficina de correus, ha enviat així mateix fotocopia dels sobres “A” de Documents” i “B” 
d'OFERTA ECONÒMICA i del contingut dels mateixos, de manera que s'ha trencat el secret de l'oferta,
per la qual cosa la mesa, considerant aquest defecte no sent aquest error possible d'esmena,   acorda
excloure a la citada empresa de la licitació.

Després de la qual cosa, l'obertura de les pliques, de les ofertes econòmiques de les ofertes admeses,
ofereix el següent resultat:
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Nº FECHA REGISTRO ENTRADA EMPRESA 

1 13/12/2017 2017023465 ACTESER S.L. 

2 13/12/2017 2017023473 RAYSO SERVICIOS SL 

3 14/12/2017 2017023528 IMBESTEN GESTION SL 

4 14/12/2017 2017023562 (fax) 
2017023623 

MONTAJES BAIXAULI 

5 15/12/2017 2017023593 FORMAS CONSTRUCTIVAS SA 

6 15/12/2017 2017023630 REBOGAR OBRAS Y SERVICIOS S.L 

7 15/12/2017 201703632 SERCYOVAL SL 

8 15/12/2017 201703648 AGLOMERADOS LOS SERRANOS SA 

9 15/12/2017 201703650 URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL 

10 15/12/2017 201703651 PROENA SL 

11 15/12/2017 201703657 MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL 

12 15/12/2017 201703663 GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES SL 

13 15/12/2017 201703669 OBRYTEC SL 

 



I.4.- Resultant que, vist que no existeix cap oferta culpable en presumpció de temeritat i amb els criteris
del Plec de clàusules, les ofertes obtenen la següent puntuació:

I.5.- Pel que les referides empreses han quedat classificades, segons Decret d'Alcaldia nº 10, de data 2 de
gener de 2018, de la següent manera:

Pàgina 24 de 40

 
EMPRESA  

OFERTA ECONOMICA  
(sin IVA) 

1 ACTESER S.L. 
61.789,38 € 

2 RAYSO SERVICIOS 2014 SL 
44.796,00 € 

3 IMBESTEN GESTION SL 
48.807,58 € 

4 MONTAJES BAIXAULI S.L. 
48.312,53 € 

5 FORMAS CONSTRUCTIVAS SA 
51.991,83 € 

6 REBOGAR OBRAS Y SERVICIOS S.L 
50.168,38 € 

7 SERCYOVAL SL 
59.440,90 € 

8 AGLOMERADOS LOS SERRANOS SA 
50.200,47 € 

9 URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL 
52.500,43 € 

10 PROENA SL 
58.905,00 € 

11 MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL 
48.378,28 € 

12 GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES SL 
50.854,95 € 

 

Nº EMPRESA PUNTOS 

1 ACTESER S.L. 72,50 

2 RAYSO SERVICIOS 2014 SL 100,00 

3 IMBESTEN GESTION SL 91,78 

4 FORMAS CONSTRUCTIVAS SA 92,72 

5 REBOGAR OBRAS Y SERVICIOS S.L 86,16 

6 SERCYOVAL SL 89,29 

7 AGLOMERADOS LOS SERRANOS SA 75,36 

8 URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL 89,23 

9 PROENA SL 85,33 

10 MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL 76,05 

11 GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES SL 92,60 

12 OBRYTEC SL 88,09 

 



I.6.- Per tant, considerant l'oferta presentada per l'empresa RAYSO SERVICIOS 2014 SL, l'econòmicament
més avantatjosa de les presentades i  segons el  que es  disposa en l'article  151 del  TRLCSP,  se li  ha
requerit perquè presente la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seues obligacions
tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social  i  la  garantia  definitiva  establida  en  el  Plec  de  clàusules,  i
documentació justificativa del compliment dels requisits necessaris per a contractar amb l'administració,
relacionats en la Clàusula 8.- “Acreditació de l'Aptitud per a Contractar” del Plec, mitjançant notificació
de la citada Resolució d'Alcaldia nº 10/2018, que va ser recepcionada en data 3/01/2018.

I.7.- La citada empresa ha presentat justificant del dipòsit de la garantia definitiva i altra documentació
complementària sol·licitada, en data 10/01/2018 (RE 2018000790), i  completada en data 16/01/2018
(RE  nº  2018001524).  Aquesta  documentació  ha  sigut  validada  de  conformitat  pel  secretari  de  la
Corporació, en data 17 de gener de 2018.

I.8.- Informe proposta d'adjudicació de la TAG de Contractació de data 19 de gener de 2018.

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 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 d'obres d' “Ampliació i millora de les voreres i
encreuaments  en  el  carrer  Sant  Joaquim  de  Paiporta”,  que  es  realitza  amb  càrrec  a  Inversions
Financerament Sostenibles (IFS) de l'any 2017, i en conseqüència:

Excloure de la licitació a l'empresa MONTAJES BAIXAULI SL, que ha enviat la seua oferta per correu, i en
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1 

 
RAYSO SERVICIOS SL 

2 FORMAS CONSTRUCTIVAS 

3 GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES SL 

4 IMBESTEN GESTION SL 

5 SERCYOVAL SL 

6 URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL 

7 OBRYTEC SL 

8 REBOGAR OBRAS Y SERVICIOS S.L 

9 PROENA SL 

10 MACRI 07 OBRAS Y ESTRUCTURAS SL 

11 AGLOMERADOS LOS SERRANOS SA 

12 ACTESER S.L. 

 



enviar per fax el resguard de la imposició en l'oficina de correus, ha enviat també fotocòpia dels sobres
“A”  de Documents” i  “B”  d'OFERTA ECONÒMICA i  del  contingut  dels  mateixos,  de manera que s'ha
trencat el secret de l'oferta, no sent aquest error possible d'esmena.

Adjudicar el referit contracte a l'empresa RAYSO SERVICIOS 2014 SL, com a oferta econòmicament més
avantatjosa de les admeses, per import de 44.796,00€, més 9.047,16€ d'IVA, és a dir, 54.203,16€ IVA
inclòs i disposar la despesa corresponent.

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 aplicable.

18é.-  SECRETARIA.-  119/2018.-  APROVACIÓ DE  L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL  SERVEI  DE LA
CAFETERIA DE L'AUDITORI MUNICIPAL DE PAIPORTA.

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

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Providència d'Alcaldia de data 15 de  gener  de 2018 d'inici d'expedient.

I.2.- Informe del tècnic de Serveis econòmics de data 16 de gener de 2018, en el qual es determinen els
ingressos estimats i cànon del servei que s'estima en 1.227 euros anuals.

I.3.- Plec de prescripcions tècniques emès pel tècnic de Cultura de data 16 de gener de 2018.

I.4.- Plec de clàusules administratives i informe proposta de la TAG de Contractació amb la conformitat
del secretari de la Corporació, de data 25 de gener de 2018.

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  del  servei   de  la  cafeteria  de  l'Auditori  municipal  de
Paiporta.
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SEGON.- Aprovar els  Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que hauran de regir la
contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà mitjançant procediment negociat sense
publicitat  i tramitació ordinària, amb una durada d'un any i la possibilitat d'una pròrroga anual, amb un
cànon anual mínim de 1.227 euros.

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.

19é.-  OCUPACIÓ  I  COMERÇ.-  51/2018.-  MODIFICACIÓ  D'UBICACIÓ  PARADA  67  DEL  MERCAT
AMBULANT, AMPLIACIÓ METRES PARADA 43, DECLARAR VACANT PARADA 7 I TRANSMISSIÓ PARADA
56.

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Vista la providència del  regidor d'Ocupació i  Comerç sobre elaboració del Registre municipal de
Venda no Sedentària de data 30 de setembre de 2016, sobre la necessitat d'actualització de les dades
dels comerciants adjudicataris, aquest departament amb data 15 de novembre de 2016 emet informe de
situació en el qual es detalla cadascuna de les situacions en què es troben els venedors i venedores del
mercat ambulant.

I.2.- A proposta del Sr. Regidor d'Ocupació i Comerç el dia 14 de desembre de 2016 se celebra una reunió
amb els departaments de: Afic, Rendes, Tresoreria i Secretaria de l'Ajuntament a fi de donar a conèixer
quina és la situació del Mercat ambulant i proposar solucions per a la seua regularització. De resultes
d'aquesta  reunió  es  proposa  quins  deuen  ser  els  procediments  per  a  resoldre  cadascuna  de  les
situacions en les quals es troben els venedors i venedores.

A) Per a aquells venedors i venedores que estiguen en una situació regularitzada mancant modificar els
metres d'ocupació de la seua parada (situacions 2,3, i 4 de l'informe de l'AFIC), aprovació en Junta de
Govern la modificació dels metres de la parada, prèvia sol·licitud a instàncies de la persona interessada.
Tenint en compte que aquesta modificació no altera els metres totals d'ocupació del mercat ambulant.

B) Aquells venedors i venedores que ocupen una parada del mercat amb posterioritat a l'aprovació de
l'Ordenança municipal de venda no sedentària, açò és, a partir de l'1 de gener de 2013, es realitzarà una
AUTORITZACIÓ PROVISIONAL aprovada per la JG, a instàncies de la persona interessada, fins que es
realitze un procediment d'acord a l'establit en l'Ordenança municipal.

I.3.- Acord de Junta de Govern de 30 de gener pel qual s'AUTORITZA PROVISIONALMENT fins al 31 de
desembre  de  2017   la  parada  nº  7  (a  l'espera  del  compliment  dels  tràmits  que  s'estableixen  en
l'Ordenança per a la seua transmissió).

1.4.- Instàncies de sol·licitud presentades pels titulars de les parades: nº 56 (nº de registre 2017008010)
nº 67 (nº de registre 2017023243) nº 43 (nº  de registre 2017021304).

I.5.-  Informes de l'Agència  de Foment  de la  Innovació  Comercial  sobre cadascuna de les sol·licituds
presentades i informe sobre la parada nº 7.
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II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Article 14 sobre "Registre de mercats de venda no sedentària de la Comunitat Valenciana 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.

II.4.- Article 21 de l'Ordenança municipal de venda no sedentària sobre l'extinció de les autoritzacions de
venda no sedentària.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-Aprovar la sol·licitud de transmissió de la parada nº 56 en favor del titular que a continuació es
detalla fins al 31/12/2027.

Nº  de
parada

Titular de la parada/DNI Transmissió a favor de:/DNI Metres Activitat Ubicació

56 José Guillen Yela Ivanna Tekikhina. X3252392P 8 Tèxtil Dr. Cajal 10

SEGON.- Retirar l'autorització provisional aprovada en la Junta de Govern del 30 de gener de 2017 al Sr.
Juan José López Alvarado amb DNI nº 22,544,356-D titular de la parada nº 7 dedicada a la venda de roba
de 6 metres i situada en la plaça Cervantes (dins) pel motius exposats en els apartats a) i c) de l'article 21
de l'Ordenança municipal de venda no sedentària i declarar-la vacant.

TERCER.-  Aprovar  l'ampliació  de  metres  de  la  parada  nº  43,  que  el  seu  titular  és  el  Sr. Jonatan
Bustamante Fernández amb DNI nº 53,090,243 situada  en la plaça Cervantes (dins) passant de tenir 4
metres a 8 metres.

QUART.- Autoritzar el trasllat de la parada nº 67 de 5 metres situada en la plaça Cervantes enfront del nº
15, a nom de la Sra. Dolores Carbonell Hernández, a la ubicació de la plaça número 68 (plaça vacant),
situada en la plaça Cervantes nº 15, de 6 metres i extingir la plaça nº 67 per motius de seguretat.

CINQUÉ.- Seguir els tràmits I els procediments previstos legalment notificant-li-ho a totes les persones
interessades.
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20é.-  OCUPACIÓ  I  COMERÇ.-  277/2018.-  AUTORITZACIÓ  DE  VENDA  PER  AL  MERCAT  MUNICIPAL
PARADA Nº 10, I PRÒRROGA DE LES PARADES 25, 87 I 88 DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA.

I.-ANTECEDENTS

I.1.-  La  Junta de Govern Local  en data de 30 de gener   de 2017 va prendre entre  altres  acords  la
regularització  temporal  fins  al  31  de  desembre  del  mateix  any,  de  nombroses  parades  del  Mercat
ambulant (entre elles les parades 51, 87 i 88) bé perquè no s'havia pogut demostrar la transmissió de la
parada o  bé perquè van ser  creades amb motiu del  desplaçament  l'any  2014 a  una altra  zona del
municipi,  i  no  es  va  realitzar  l'adjudicació  d'acord  a  l'Ordenança  municipal.  La  temporalitat  venia
justificada per la necessitat de realitzar una convocatòria pública per a l'adjudicació d'aqueixos llocs.

I.2.-  El  Mercat municipal  de recent construcció es compon de 14 parades per a la venda, estant en
aquests moments ocupades només 6. L'any 2015 es va realitzar una oferta pública per a la concessió
d'autoritzacions i no es va presentar cap persona interessada. La parada nº 10 del Mercat municipal
estava ocupada per la Sra. Mª Amparo López Sola amb DNI nº 52.720.432-Q i es dedicava a la venda de
fruita seca. Amb data 18/20/2017 (nombre de registre 2017019956)presenta escrit de baixa de l'activitat
a partir del dia 20 d'octubre del mateix any. Amb data 18/12/2017 (nombre de registre 2017023775) la
Sra. Beatriz Hervas Oreja presenta escrit de sol·licitud de la parada nº 10 volent-la dedicar a la venda de
“Dolços, pastisseria i pà”.

I.3.- Informes de l'Agència de foment de la innovació comercial de dates 19 i 22 de gener adjuntats a
l'expedient.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Article 14 sobre “Registre de mercats de venda no sedentària de la Comunitat Valenciana de la Llei
3/2011, de 23 de març, de comerç, de la Generalitat Valenciana.

II.2.- Article 9 del Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regulen la venda no sedentària
de Paiporta de 31 de desembre de 2012.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-Aprovar una pròrroga d'AUTORITZACIÓ a les parades nº 51, 87 i 88 que van ser aprovades per
acord de Junta de Govern de data 30 de gener de 2017 (apartats tercer i seté)  mentre es realitzen els
tràmits oportuns per a la convocatòria pública d'adjudicació definitiva. Devent abandonar el lloc en el
cas que no foren adjudicataris de la concessió.

SEGON.- Declarar vacant la plaça nº 10 del Mercat municipal i aprovar una  AUTORITZACIÓ PROVISIONAL
fins al 31 de desembre de 2018 a la Sra. BEATRIZ HERVAS OREJA, amb DNI nº 44,877,687-H per a la
venda de “pà i pastisseria” en aquesta parada.

TERCER.- Seguir els tràmits i els procediments legalment establits I notificant-li-ho a totes les persones
interessades.
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21é.-  OCUPACIÓ  I  COMERÇ.-  453/2018.-  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  “REDACCIÓ  PROJECTE  I
POSADA EN SERVEI DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ EN EL MERCAT MUNICIPAL”.

I.- ANTECEDENTS

I.1.- El Mercat municipal de Paiporta ha sigut construït a través del PLA CONFIANÇA de 2009, i finançat
íntegrament per la Generalitat Valenciana per un import d'1.582.249'28 €. 

Al març de 2016 es lliura l'obra parcialment i es posa en funcionament, estant pendent de realitzar el
Centre de Transformació i la conducció elèctrica al Mercat. Aquesta situació es va produir perquè en la
redacció inicial de projecte del Mercat municipal no es va tenir en compte l'execució d'un “Centre de
Transformació”  per  a  aquest  edifici,  la  qual  cosa  ha  suposat  una  deficient  utilització  de  les  seues
instal·lacions (no es pot engegar l'aire condicionat, ascensors, etc).

El  motiu fonamental  de la no construcció en aquests  dos anys  del  Centre  de Transformació és  que
l'empresa  adjudicatària  de  l'obra  abandona  el  projecte,  no  podent-se  acabar  la  construcció  del
Mercat definitivament. 

Després de diverses reunions entre la Corporació municipal i la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori per a solucionar aquest problema, s'acorda que: la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, assumirà el cost de l'obra
i l'Ajuntament de Paiporta el cost d'elaboració del projecte i la direcció d'obra. També s'especifica en
aquest acord que és convenient que siga el mateix equip tècnic qui va realitzar el projecte original i la
direcció d'obra el que va dissenyar i va dirigir el “Projecte i posada en servei del Centre de Transformació
en el Mercat municipal”.

I.2.- Vist els RCs definitius nº 220180000408 i 220180000407.

1.3.- Vista la providència del regidor d'Ocupació i Comerç de data 30 de gener de 2018.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

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
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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 contractació menor de serveis de “PROJECTE I POSADA EN SERVEI DE
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ EN EL MERCAT MUNICIPAL DE PAIPORTA” i la despesa del mateix amb
càrrec a la partida 43120 22799.

SEGON.- Adjudicar el contracte menor de “Projecte de construcció de centre de transformació i direcció
d'obra” a l'arquitecta, Sra. Elena Robles Alonso, amb DNI nº 45,565,889-Z, el domicili de la qual és c/ la
Pobla Llarga, nº 3, pta 4, València (46020) els honoraris de la qual ascendeixen a 4.230 € i 888'30€ d'IVA,
sent l'import total de 5.118'30 €.

TERCER.- Adjudicar el contracte menor d' “Estudi de seguretat i salut, direcció de les obres d'execució, i
coordinació del centre de transformació” a l'arquitecte tècnic, Sr. José Vicente Martínez Romero, amb
DNI  nº  85,087,443.-R,  el  domicili  del  qual  és  C/  Justo  Ramírez  Arquitecte  5-6,  46009  València  els
honoraris del qual ascendeixen a 1.950 € i 409'50 d'IVA, sent l'import total de 2.359'50 €.

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

22é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 4224/2017.- ADHESIÓ AL SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A LA CERCA
D'OCUPACIÓ DE PERSONES PARADES MAJORS DE 30 ANYS AMB EL RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL (PROJECTE
REINICIA´T) DE DIVALTERRA I LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD.

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Vista la sol·licitud per part de DIVALTERRA de la signatura d'un document d'adhesió amb la finalitat
de  formalitzar  la  col·laboració  que  l'Ajuntament  de  Paiporta  aquesta  duent  a  terme en el  projecte
REINICIA'T.
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I.2.-  La  Diputació  de  València  a  través  de  l'empresa  pública  DIVALTERRA,  en  col·laboració  amb  la
Mancomunitat de l'Horta Sud i l'Ajuntament de València, ha promogut la posada en marxa en la comarca
de l'Horta Sud d'un servei d'acompanyament per a la cerca d'ocupació per a persones desocupades
majors  de  30  anys  amb  el  risc  d'exclusió  social.   Aquest  servei  no  té  cap  cost  per  a  les  entitats
col·laboradores.

I.3.- Vist que aquest servei consisteix en la tutorització i l'acompanyament personal i individualitzat, així
com la potenciació i el desenvolupament d'habilitats i capacitats per a l'accés i l'ús dels recursos per a
l'ocupació de les persones beneficiàries derivades al programa.

I.4.-  Vist  que l'Ajuntament de Paiporta a través de l'àrea d'Ocupació i  Comerç té com un dels  seus
objectius la millora de l'ocupabilitat de les persones aturades del municipi mitjançant la  implementació
d'iniciatives  i  projectes  en  matèria  d'informació,  orientació,  intermediació  laboral  i  qualificació
professional. Per açò, des de la posada en marxa del projecte REINICIA'T, l'Ajuntament de Paiporta està
participant en el mateix amb la derivació d'usuaris de Benestar Social i de l'Agència de Col·locació.

I.5.-  Vista  la  providència  del  regidor  de  l'àrea  d'Ocupació  i  Comerç   en  la  qual  es  dicta  l'inici  de
l'expedient d'adhesió al servei d'acompanyament per a la cerca d'ocupació per a persones desocupades
majors de 30 anys amb el risc d'exclusió social , projecte REINICIA'T.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- L'art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, text consolidat,
assenyala que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot
promoure i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat veïnal.

II.2.- Art. 4 del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'ocupació  estableix que la política d'ocupació, en el seu disseny i model de gestió, haurà de tenir en
compte la dimensió local per a ajustar-se a les necessitats del territori de manera que afavorisca i reforce
les iniciatives de generació d'ocupació en l'àmbit local.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'adhesió al projecte REINICIA'T de DIVALTERRA (Diputació de València) consistent en
un servei d'acompanyament per a la cerca d'ocupació per a persones aturades majors de 30 anys en risc
d'exclusió  social,  sense  cap  cost  econòmic  per  a  l'Ajuntament  de  Paiporta,  en  els  termes  que  es
transcriuen a continuació.

“ADHESIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  PAIPORTA  AL  PROJECTE  D'ACOMPANYAMENT  PER  A  LA  CERCA  DE
TREBALL PER A MAJORS DE 30 ANYS AMB EL RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL-REINICIA'T PROMOGUT PER
L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DIVALTERRA SA I LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA
SUD

ISABEL  MARTÍN  GÓMEZ  amb  NIF  número  52643544V  en  qualitat  d'alcaldessa,  segons  l'acord  de
nomenament de data 13 de juny de 2015, de l'Ajuntament de Paiporta amb CIF P4618800I, i domicili a
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l'efecte de notificacions en c / Mestre Músic Vicent Prats I Tarazona s/n, i codi postal 46200 de la localitat
de Paiporta

MANIFESTA

1.Que ha tingut coneixement de la posada en marxa, per part de la Diputació de València, a
través de la seua empresa pública DIVALTERRA, del projecte Reinicia't d'acompanyament per a la
cerca de treball per a majors de 30 anys en risc d'exclusió social

El projecte Reinicia't té com a objectiu general:

Posar  en marxa un programa d'acompanyament  per a la  cerca de treball  dirigit  a  persones
majors  de  30  anys,  desocupats  de  llarga  durada  amb  risc  d'exclusió  social  en  l'àmbit  dels
municipis adscrits a la Mancomunitat de Municipis de l'Horta Sud.

2.Per  a  materialitzar  els  objectius  a  dalt  esmentats,  DIVALTERRA i  LA  MANCOMUNITAT  DE
MUNICIPIS  DE L'HORTA SUD  ofereix,  sense  cap  despesa  econòmica  per  a  les  entitats  locals
participants en la iniciativa, els següents serveis:

−Atenció als usuaris derivats de cada municipi en el programa d'inserció laboral Reinicia't

DIVALTERRA podrà deixar en qualsevol moment sense efecte la participació de les entitats locals
adherides al projecte, cas que alguna d'elles incomplisca alguna de les seues obligacions amb la
iniciativa.

1.Que  L'AJUNTAMENT  DE  PAIPORTA  considera  del  màxim  interès  la  iniciativa  "Projecte
Reinicia't" de l'empresa provincial DIVALTERRA I LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD, tenint en
compte  els  objectius  coincidents  d'ambdues  entitats  en  matèria  de  promoció  econòmica  i
desenvolupament local.

2.Que és per açò que L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA, a través d'acord / resolució _______ de
data  __________  ha  decidit  adherir-se  al  projecte  Reinicia't  impulsat  per  la  Diputació  de
València a través de la seua empresa pública DIVALTERRA I LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA
SUD, comprometent-se a:

−Dotar  a  l'AEDL  (o  àrea  de  Serveis  Socials)  dels  mitjans  tècnics,  humans  i  pressupostaris
necessaris per al seu òptim funcionament.

−Facilitar  l'assistència a les accions formatives,  informatives i  d'intercanvi d'experiències dels
usuaris derivats al programa Reinicia't.

−Establir  els  mecanismes necessaris per a la col·laboració amb  DIVALTERRA en la recollida i
l'intercanvi d'informació relacionada amb la iniciativa.

−Donar compliment  a les obligacions legals relacionades amb la normativa de protecció de
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dades de caràcter  personal.  En aquest sentit,  l'entitat local  serà la responsable de les dades
subministrades pels usuaris demandants. DIVALTERRA i LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA  SUD
únicament accedirà als mateixos per a la seua explotació estadística.

L'adhesió de l'AJUNTAMENT DE PAIPORTA al projecte Reinicia't tindrà una durada de 8 mesos com a
màxim,  podent  en  qualsevol  moment  comunicar  la  seua  renúncia  prèvia  a  través  d'escrit  dirigit  a
DIVALTERRA i / o LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD.

1.Per a dur a terme els treballs de l'AJUNTAMENT DE PAIPORTA relacionats amb el projecte
Reinicia't es designa la següent persona, responsable:

Nom i cognoms Jose Vte. Galindo Piqueras

DNI 22533856C

Càrrec
segons Relació de Llocs de treball

Tècnic d'integració laboral

Grup / subgrup
segons normativa de funció pública

 A1

Relació  laboral  (funcionarial  de  carrera,
funcionarial  interina,  laboral  fixa,  laboral  de
durada determinada, uns altres) Funcionari

Funcionari

Adreça postal de contacte: carrer, nº, CP, localitat C / Santa Anna, nº 35 baix

Correu electrònic jvgalindo@paiporta.es

Telèfon 1 963972474

Telèfon 2 610569257

Fax

En cas de més tècnics, s'autoritza al responsable designat per l'entitat a sol·licitar el seu registre.

En compliment de la normativa vigent, DIVALTERRA garanteix que ha adoptat les mesures, tècniques i
organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les
dades  personals  tractades.  En  qualsevol  moment  vosté  pot  exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,
cancel·lació  o  oposició,  respecte  de  les  seues  dades  personals,  enviant  un  escrit,  acompanyat  de
fotocòpia del seu DNI a: DIVALTERRA, SA, carrer Avellanes 14-1, CP 46003 de València.

El que es manifesta, a PAIPORTA en data 1 de febrer de 2018

Per l'Ajuntament de Paiporta

Isabel Martín Gómez
Alcaldessa de Paiporta”

SEGON.-  Facultar  a  l'alcaldessa  de  Paiporta  per  a  la  signatura  del  document  d'adhesió  al  projecte
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REINICIA'T.

TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits legalment establits, i comunicar a l'empresa
pública DIVALTERRA i a la Mancomunitat de l'Horta Sud la present resolució.

23é.- INFORMACIÓ I PROPOSTES DE L'ALCALDIA I DE LES REGIDORES I REGIDORS DELEGATS.

23.1.-  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA.-  484/2018.-  APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  DEL  “I  PREMI
D’ESTUDIS LOCALS A PAIPORTA”.

Havent donat compte de l'expedient de la convocatòria del “I Premi d'Estudis Locals a Paiporta”, sobre la
base dels següents,

I.- ANTECEDENTS

I.1.-  Providència de la Regidoria de Transparència, Modernització i  Participació Ciutadana, en la qual
disposa iniciar d'ofici expedient per a la Convocatòria del “I Premi d'Estudis Locals a Paiporta” amb una
subvenció de 2.000,00 €.

I.2.- Existència de consignació pressupostària per a atendre el pagament de la subvenció en la partida
pressupostària Capítol IV 33460-48000 (RC 92018/393) per a la convocatòria dels “I Premis d'Estudis
Locals a Paiporta”.

I.3.- Esborrany de les bases de la convocatòria determinant els extrems previstos en el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

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 qual disposa l'article 140 de la Constitució
Espanyola, article 25.2-m) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i la resta de
normativa concordant.

II.2.- Article 22.2-a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatiu a la concessió
directa de les subvencions previstes nominativament en els pressupostos.

II.3.- Article 21 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Paiporta, publicada en el BOP
de 24 de desembre de 2005.

II.4.- Article 65 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En virtut a
allò que antecedeix, en ús de les atribucions conferides per l'art.  21.1 ny) de la Llei 7/85 pàgina 1 de 6
reguladora de les bases  de règim local,  desenvolupat en els art.  24 del  RDL 781/1986,  i  41  del  RD
2568/1986, ROF, i allò previst en els Decrets d'Alcaldia 690/2015, de 3 de juliol, i 808/2016, de 14 de
setembre,  la  Regidoria  delegada  de  Transparència,  Modernització  i  Participació  Ciutadana  de
l'Ajuntament de Paiporta.
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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 i disposar la despesa corresponent a la següent subvenció:

 Convocatòria: “I Premi d'Estudis Locals a Paiporta”.

Subvenció: 2.000,00 €

RC: 22018/487

Partida: Capítol IV 33460-48000

SEGON.- Aprovar les bases de la convocatòria que s'adjunta.

TERCER.-  Determinar  que  qui  signarà  la  convocatòria,  en  nom  de  l'Ajuntament,serà  l'alcaldessa  de
Paiporta.

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

“BASES

Amb l'objectiu de promoure i estimular la realització d'estudis sobre la realitat local en diferents àmbits i
moments històrics, i publicar aquests treballs, l'Ajuntament de Paiporta convoca l'I Premi d'Estudis Locals
del municipi amb les següents bases:

Primera

La present convocatòria, d´un sol premi amb una dotació de 2.000 euros, es finançarà amb càrrec a la
partida pressupostària Capítol IV 33460-48000. El premi s'atorgarà al projecte de recerca que el jurat
considere  que  millor  aprofundeix  en  el  coneixement  de  Paiporta.  Una vegada  atorgat  el  premi,  es
disposarà d'un termini per a la realització de la recerca i el treball definitiu.

Segona

Pot  optar  a  aquest  premi,  qualsevol  projecte  sobre  aspectes  històrics,  econòmics,  geogràfics,
antropològics, sociològics, literaris, artístics, etc. referits al poble de Paiporta.

Tercera

Els projectes hauran de ser originals, inèdits i escrits en valencià normatiu.

Quarta

Els  projectes  poden  ser  individuals  o  realitzats  en  equip.  Podran  participar  les  persones  físiques  o
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jurídiques que no estiguen culpables en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de
persones  beneficiàries  que estableix  l'article  13 de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de
subvencions.

Presentació de projectes

Cinquena

5.1.-  El  termini  de  presentació  dels  projectes  serà  de  30  dies  des  de  la  data  de  publicació  de  la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

5.2.- Els projectes es presentaran per registre d'entrada a l'Oficina ÚNICA de Paiporta (c/ Mestre Músic
Vicente Prats i Tarazona, s/n).

5.3.- En el projecte ha de constar el títol,  una explicació del treball que es pensa desenvolupar on es
detallaran l'època o període en què versa la recerca, els objectius que es volen aconseguir, el pla de
treball, així com la metodologia, les fonts i la bibliografia que es pensen utilitzar.

5.4.- En un sobre tancat, es presentarà el projecte imprés en paper amb doble espai per una sola cara i
un altre exemplar en format digital etiquetatge amb el títol del projecte, en els dos casos, sense cap dada
que identifique l'autoria del projecte. En l'exterior del sobre hauran de constar “I Premi d'Estudis Locals
de Paiporta” i el títol del treball.

5.5.- A l'interior d'un altre sobre tancat, es farà constar:

5.5.1. El títol del treball.

5.5.2. El nom i cognoms de l'autor/a o autors/es.

5.5.3. L'adreça postal i l'electrònica i el número de telèfon.

5.5.4. El “Currículum vitae” de la persona o persones que realitzaran el treball. També s'haurà d'incloure
dins del sobre, un document amb una declaració responsable de no trobar-se culpable en les prohibicions
previstes  en  l'article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  així  com
acreditar estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no ser deutor/a per
resolució de procedència de reintegrament.  En la  part  exterior  del  sobre haurà de constar  “I  Premi
d'Estudis Locals de Paiporta” i el títol del treball.

5.5.5. No s'acceptaran els treballs que no reunisquen les condicions anteriors.

Sisena

L'import del premi, 2.000€, es lliurarà de la següent manera: 1.000€ en el moment de l'aprovació de la
selecció del projecte per l'òrgan competent municipal i els altres 1.000€ en el moment de la presentació,
revisió i validació del treball definitiu, que haurà d'ajustar-se al projecte inicial. En cas de no portar avant
el projecte seleccionat, si el treball no s'ajusta al projecte premiat o si no es presenta dins dels terminis,
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la persona o persones es comprometran a retornar el 50% rebut i li serà retirat el premi.

El premi tindrà el tracte fiscal corresponent en el moment de la seua concessió inicial,  tractant-se el
primer pagament  com un lliurament  a compte.  Malgrat  la  realització  d'un pagament  a compte,  no
s'exigirà cap garantia al beneficiari/a a favor de l'Ajuntament.

No obstant açò, la persona beneficiària quedarà subjecta, en tot cas, al règim legal de reintegrament de
subvencions públiques en el  cas que no es realitze correctament el  treball  i  no s'adeque al  projecte
inicialment premiat.

Setena

a) El projecte serà seleccionat per un jurat designat per Resolució d'Alcaldia, que es farà públic en el
moment  de donar  a conèixer el  veredicte.  El  jurat  podrà requerir  l'assessorament  d'especialistes  en
matèries concretes segons els treballs presentats.

b)  La  resolució  del  jurat  s'elevarà  a Junta  de  Govern Local  mitjançant  proposta de la  Regidoria  de
Transparència,  Modernització  i  Participació  Ciutadana  que  farà  seua  la  decisió  del  jurat  a  aquests
efectes. Una vegada aprovada per la Junta de Govern Local, la resolució es farà pública en la pàgina web
de l'Ajuntament de Paiporta, en un temps màxim de tres mesos des de la finalització del termini de la
presentació de projectes.

c) El nomenament del jurat serà gratuït.

d) El jurat també serà competent per a avaluar si el treball realitzat s'ajusta al projecte que va servir de
base per a la concessió del premi i, per tant, per a proposar a la Junta de Govern Local, l'aprovació del
lliurament del segon pagament del premi.

Huitena

En la concessió del premi es tindrà en compte els següents criteris de valoració:

1. Interès i originalitat del tema.

2. Claredat en el plantejament dels objectius.

3. Diversitat de les fonts utilitzades.

4. Idoneïtat de la metodologia i les fonts proposades per a la consecució dels objectius del treball.

5. Claredat en l'estructura del treball.

6. La inclusió de documents inèdits.

7. Idoneïtat de la bibliografia citada.
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8. Ús adequat de la llengua: correcció ortogràfica i gramatical.

Novena

El  jurat  haurà d'adoptar el  veredicte  per  majoria dels  seus  membres,  prèvia  convocatòria en sessió
conjunta. Amb tot, si el jurat creu que cap dels projectes presentats aconsegueix la qualitat mínima, el
premi podrà no adjudicar-se i quedarà desert.

Desena

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació total de les bases, sense perjudici de la seua
possible  impugnació  d'acord  amb  el  que  preveu  la  legislació  sobre  procediment  administratiu.  El
veredicte del jurat serà inapel·lable.

Onzena

Els projectes no premiats podran ser retirats de la Biblioteca Pública Municipal, adreça, des de l'endemà
si es fes públic el veredicte fins a dos mesos després. S'hauran d'arreplegar personalment o per delegació
escrita.

Presentació del treball guanyador

Dotzena

El termini per a la realització del treball serà d'un any des del dia en què es faça pública la resolució del
jurat atorgant el premi, sense possibilitat de pròrroga. Finalitzat aquest termini s'haurà de presentar el
treball acabat.

Tretzena

El treball acabat s'haurà de presentar en format informàtic i en paper, amb una extensió mínima de 150
fulles i màxima de 300 fulles per una sola cara Din A4, en doble espai, en Arial amb un cos de 12, inclosos
gràfics, quadres, apèndix i bibliografia.

Catorzena

1. L'Ajuntament de Paiporta podrà publicar el treball guanyador. Si passats 3 anys de la presentació del
treball, aquest no ha sigut publicat, l'autor o autora podrà editar-ho pel seu compte de manera total o
parcial, sempre fent referència molt visible, que ha sigut un estudi realitzat amb el suport d'un premi
concedit per l'Ajuntament de Paiporta.

2. La persona o persones autores del  treball  es comprometen a subscriure un contracte de cessió a
l'Ajuntament de Paiporta dels drets d'edició dels primers 500 exemplars de l'obra.

Quinzena
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La difusió d'aquests premis es farà mitjançant la publicació de díptics, d'un extracte en el Butlletí Oficial
de la  Província  de  València,  en  la  Base  de  Dades  Nacional  de  Subvencions  i  en  la  pàgina  web de
l'Ajuntament de Paiporta, així com, per qualsevol altre mitjà que es considere adequat per a difondre
aquesta convocatòria.”

I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dóna per finalitzada la sessió,
alçant-se la mateixa a les dotze hores i trenta i cinc minuts del 12 de febrer de 2018.

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, la present acta ha sigut aprovada, en els termes que
figuren en l'acord d'aprovació, en la sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2018.

L’ALCALDE ACCIDENTAL EL SECRETARI
  
 

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

Pàgina 40 de 40


