
ACTA NÚM. 3
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 19 de febrer de 2018.

A Paiporta, sent les dotze hores del dia 19 febrer de 2018, prèvia la corresponent convocatòria, sota la
Presidència  de  l’alcaldessa,  Sra.  Isabel  Martín  Gómez,  assistida  del  secretari  de  la  Corporació,  Sr.
Francisco Javier Llobell Tuset, es reuneixen a fi de celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria, els
membres de la Junta de Govern Local que a continuació s’expressen:
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez
 
REGIDORS/ES TITULARS:
 

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

ASSISTEIXEN:
 

María Teresa Verdú Cantó
 

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

ORDRE DEL DIA

1.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de l'acta nº 2 de data 12/02/2018.

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.- 03091/2017.- Acceptació declaració responsable 
presentada pel Sr. Ricardo Antonio González per a l'activitat “Bar- Restaurant” en el carrer Maestro 
Serrano nº36 BE.

4.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 00531/2018.- Devolució d'avals i fiances a la Sra. 
Amparo Boix Yago.

5.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 00616/2018.- Devolució d'avals i fiances a OBRES I 
SERVEIS ALCARAZ I GARRIDO SL.
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6.- SECRETARIA GENERAL.- 0049/2018.- Aprovació de la primera pròrroga del contracte del Servei 
d'Ajuda a domicili de l'Ajuntament de Paiporta.

7.- BENESTAR SOCIAL.- 00671/2017.- Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada ALDIS 
en l'exercici 2017.

8.- BENESTAR SOCIAL.- 00643/2017 - Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a 
CÀRITES PARROQUIAL SANT RAMON en l'exercici 2017.

9.- BENESTAR SOCIAL.- 00634/2017.- Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a 
CÀRITES PARROQUIAL SANT JORDI en l'exercici 2017.

10.- BENESTAR SOCIAL.- 00642/2017.- Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a 
CÀRITES PARROQUIAL LA iNMACULADA en l'exercici 2017.

11.- CULTURA GENERAL.- 00607/2018.- Exempció del preu públic per cessió de l'Auditori Municipal a 
l'IES LA SÉNIA de Paiporta per a la celebració de “L'ESÒ CANTA AMB COR”.

12.- 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 2 DE DATA 12 DE FEBRER DE 2018.

L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació a l'acta nº
2/2018 de 12 de febrer 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

83/2018 30/01/18
OCUPACIÓ I

COMERÇ
 

APROVACIÓ  DE  LES  OFERTES  D'OCUPACIÓ,  BAREM  I  COMISSIÓ
AVALUADORA PER A LA SELECCIÓ DE CANDIDATS I CANDIDATES EN
EL PLA D'OCUPACIÓ 2017 DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

84/2018 30/01/18 CONTRACTACIÓ  
MESA  DE  CONTRACTACIÓ  PER  A  OBERTURA  DE  PLIQUES  EN
RELACIÓ  A  L'EXPEDIENT  DE  CLIMATITZACIÓ  DE  L'AUDITORI
MUNICIPAL.

85/2018 30/01/18 GESTIÓ  LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR DELS TERRENYS
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Nº DATA ÀREA  ASSUMPTE
TRIBUTÀRIA DE NATURALESA URBANA. LIQUIDACIONS 908 A 1051.

86/2018 30/01/18 CONTRACTACIÓ  

MESA  DE  CONTRACTACIÓ  EN  RELACIÓ  A  L'EXPEDIENT  DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRUPS ÒPTICS DE LED EN
LLUMINÀRIES  TIPUS  “FERNANDINES”  DEL  NUCLI  ANTIC  DE
PAIPORTA.

87/2018 30/01/18 ESPAI  RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS Nº 17/2017
88/2018 30/01/18 ESPAI  APROVACIÓ DE MANAMENTS DE PAGAMENT Nº 1/2018.

89/2018 30/01/18
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

 LLICÈNCIES OBRES MENORS

90/2018 30/01/18
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

 
ACCEPTACIÓ  RECURS  DE  REPOSICIÓ  SOBRE  ARXIU  EXPEDIENT
12/11

91/2018 31/01/18 TRESORERIA  
LIQUIDACIÓ  TAXA  CLAVEGUERAM.  GLOBASL  OMNIUM
INVERSIONES SL. 3R TRIMESTRE 2017.

92/2018 31/01/18
URBANISME, MEDI

AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

 
OBRES  SENSE  AJUSTAR-SE  A  LA  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA
CONCEDIDA PER A HABILITACIÓ LOCAL EN EL CARRER PRIMER DE
MAIG, Nº 34-A

93/2018 31/01/18
SECRETARIA

GENERAL
 

MESA  DE  CONTRACTACIÓ  PER  A  OBERTURA  DE  PLIQUES  EN
RELACIÓ A L'EXPEDIENT D'OBRES DE MILLORA DEL VIAL ENTRE LA
CARRETERA  BENETÚSSER,  AVINGUDA  ALQUERIA  DE  MINA  I
CARRER SÉQUIA MESTALLA DE PAIPORTA

94/2018 01/02/18 TRESORERIA  
ANUL·LACIÓ  REBUTS  IMPOST  VEHICLES  TRACCIÓ  MECÀNICA.
DESEMBRE 2017,

95/2018 01/02/18 BENESTAR SOCIAL  
AJUDES  D'EMERGÈNCIA  SOCIAL  NECESSITATS  BÀSIQUES-
ALIMENTACIÓ INFANTIL 0-12 MESOS. 

96/2018 01/02/18 BENESTAR SOCIAL  
AJUDES  D'EMERGÈNCIA  SOCIAL  D'ÚS  D'HABITATGE  HABITUAL-
LLOGUER.

97/2018 01/02/18 BENESTAR SOCIAL  
AJUDES  D'EMERGÈNCIA  SOCIAL  NECESSITATS  BÀSIQUES-RENDA
BÀSICA MUNICIPAL. 

98/2018 01/02/18
SECRETARIA

GENERAL
 

MESA  DE  CONTRACTACIÓ  PER  A  OBERTURA  DE  PLIQUES  EN
RELACIÓ A L'EXPEDIENT D'OBRES DE REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ
DE  DIVERSOS  EDIFICIS  MUNICIPALS  DE  L'AJUNTAMENT  DE
PAIPORTA. 

99/2018 01/02/18
JUNTA DE GOVERN

LOCAL
 JUNTA DE GOVERNO LOCAL DIA 5 DE FEBRER DE 2018.

100/2018 02/02/18
SECRETARIA

GENERAL
 

SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER A INSTAL·LAR LLOC DE
VENDA DE BUNYOLS ELS DIES 4, 18 I 24 DE FEBRER EN C/ JAUME I:
FALLA VERGE DELS DESAMPARATS 

101/2018 02/02/18
INTERVENCIÓ

GENERAL
 

APROVACIÓ DE FACTURES I  OBLIGACIONS.  O/2018/1 (OPA 2017
-AD)

102/2018 02/02/18
SECRETARIA

GENERAL
 

SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  CERCAVILA  EL  DIA
18/02/17  DE  12  A  14  HORES,  I  CERCAVILA  I  PROHIBICIÓ
D'APARCAR  EN  PARE  JORDI  MARIA  EL  24/02/2018  A  LES  17H:
FALLA VERGE DELS DESAMPARATS 

103/2018
07/02/18 

00:00

URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ CARRER SANT
PASQUAL, Nº14-10 EXPT.10/18
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Nº DATA ÀREA  ASSUMPTE

104/2018 07/02/18
SECRETARIA

GENERAL
 

APROVACIÓ  DE  BASES  I  CONVOCATÒRIA  DE  PROCÉS  SELECTIU
BORSA DE CONSERGE 

105/2018 07/02/18
AGÈNCIA

PROMOCIÓ DEL
VALENCIÀ

 
APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  DEL  CONCURS  DE
BOOKTRÀILERS DE LA SETMANA DEL VALENCIÀ 

106/2018 07/02/18 ESPAI  
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
L'ENTITAT  PÚBLICA  EMPRESARIAL  "EMPRESA  DE  SERVEIS  DE
PAIPORTA", 8 DE FEBRER DE 2018. 

107/2018 07/02/18
INTERVENCIÓ

GENERAL
 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
MOD. 2018/3 

La Junta de Govern Local en queda assabentada.

3r.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 03091/2017.- ACCEPTACIÓ DECLARACIÓ RESPON-
SABLE PRESENTADA PEL SR. RICARDO ANTONIO GONZÁLEZ PER A L'ACTIVITAT “BAR- RESTAURANT” 
EN LA CARRER MESTRE SERRANO Nº36 BE.

I.-FETS

I.1.- En data 23 de novembre de 2017, es presenta pel Sr. Ricardo Antonio González González, declaració
responsable per a l'activitat “bar-restaurant” situada en el c/ Mestre Serrano nº36 BE, amb nom comer-
cial “K-TIRA FOODS & DRINKS”. Sent requerida en diverses ocasions per a aportar documentació, esme-
nant la mateixa en data 24 de gener de 2018.

I.2.- La sol·licitud reuneix els requisits exigits legalment i està acompanyada de la documentació precep-
tiva.

I.3.- Informe de compatibilitat urbanística favorable en data de 21 de juliol de 2017.

I.4.- Primera acta de comprovació desfavorable en data 22 de desembre de 2017, sent requerit per a es-
menar deficiències. Segona acta de comprovació favorable en data 2 de febrer de 2018, en la qual el tèc-
nic competent informa que s'han esmenat les deficiències, retirant l'element de cocció que feia superar
el límit (50 kW) establit en la normativa.

II.-FONAMENTS DE DRET

II.1.- Article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establi-
ments públics, on es regula el procediment de declaració responsable, detallant que en la declaració res-
ponsable s'indicarà la identitat del titular o prestador, ubicació física de l'establiment públic i manifesta,
sota la seua exclusiva responsabilitat, que compleix amb tots els requisits tècnics i administratius previs-
tos en la normativa vigent per a procedir a l'obertura del local.
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II.2.- El punt 4 de l'article anterior estableix que si la documentació presentada continguera un certificat
de l'OCA, l'obertura de l'establiment podrà realitzar-se de manera immediata i no precisarà d'atorga-
ment de llicència municipal. Sense perjudici que l'Ajuntament podrà procedir, en qualsevol moment, a
realitzar la inspecció.

II.3.- De conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, la falta de presentació davant l'administració, així com la inexac-
titud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acom-
panye o incorpore a una declaració responsable ambiental, determinarà la impossibilitat de continuar
amb l'exercici de l'activitat des del moment en què es constaten tals fets, sense perjudici de les respon-
sabilitats 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. Ricardo Antonio González González, per a
l'activitat “bar- restaurant” amb nom comercial “K-TIRA FOODS & DRINKS” situada en el c/ Mestre Se-
rrano nº36 BE. L'interessat va aportar certificat de l'OCA en el qual es permet l'obertura de l'establiment
de forma immediata sense necessitat que necessite l'atorgament de llicència, no obstant açò, s'informa
que es procedeix a atorgar llicència d'obertura de l'establiment.

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 359,38.-€.

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

4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 00531/2018.- DEVOLUCIÓ D'AVALS I FIANCES A
LA SRA. AMPARO BOIX YAGO.

En aquest punt s'absenta de la sala de comissions el regidor Sr. Josep Val, per ser interessada en aquest
assumpte la seua esposa. Després de la votació del mateix, es reincorpora a la sessió.

I.-FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 300,00.-€ formulada per la Sra. Amparo
Boix Yago de data 31 de gener de 2018 (RE nº 2018003256).

I.2.- El citat aval per import de 300,00.-€ va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 292/17.

I.3.- L'arquitecta tècnica municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 7 de febrer
de 2018.
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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 contrac-
tes del sector públic, disposa en la Disposició Transitòria Primera que: Els contractes administratius adju-
dicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran, quant als seus efectes, compli-
ment 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 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 de les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local,  art.  43 i  un altre  d'aplicació  del  ROF i  RJ  de les  entitats  locals,  Resolució  d'Alcaldia  nº
690/2015, de 3 de juliol, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de Govern
Local, i altres disposicions d'aplicació, 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. Amparo Boix Yago.

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

5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 00616/2018.- DEVOLUCIÓ D'AVALS I FIANCES A
OBRES I SERVEIS ALCARAZ I GARRIDO SL.

I.-FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 180,00.-€ formulada pel Sr. Sergio Alcaraz
Triviño en representació d'OBRES I SERVEIS ALCARAZ GARRIDO SL de data 26 d'octubre de 2016 (RE nº
2016018981).

I.2.- El citat aval per import de 180,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 153/16.

I.3.- L'arquitecta tècnica municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 12 de fe-
brer de 2018.

II.-FONAMENTS DE DRET
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II.1.-Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual aprova el text refós de la Llei de contrac-
tes del sector públic, disposa en la Disposició Transitòria Primera que: Els contractes administratius adju-
dicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran, quant als seus efectes, compli-
ment 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 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 de les garanties definitives.

En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local,  art.  43 i  un altre  d'aplicació  del  ROF i  RJ  de les  entitats  locals,  Resolució  d'Alcaldia  nº
690/2015, de 3 de juliol, delegant atribucions i funcions de la seua competència en la Junta de Govern
Local, i altres disposicions d'aplicació, 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. Sergio Alcaraz Garrido
en representació d'OBRES I SERVEIS ALCARAZ GARRIDO SL.

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

6é.- SECRETARIA GENERAL.- 0049/2018.- APROVACIÓ DE LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.

Vist l'expedient de pròrroga del contracte de SERVEI D'AJUDA A DOMICILI de l'Ajuntament de Paiporta
(expt. 28/2015), i quants informes i documents obren en el mateix i sobre la base dels següents

I.-ANTECEDENTS

I.1.- Escrit de l'empresa contractista GESTIÓ SOCIOSANITÀRIA AL MEDITERRANI SL (GESMED) de data 5
de desembre de 2017 ( RE 2017023174 de 07-12-2017) sol·licitant la pròrroga del contracte de servei
d'ajuda a domicili que té subscrit amb l'Ajuntament.

I.2.-Contracte de servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Paiporta, subscrit amb l'empresa “GESTIÓ
SOCIOSANITÀRIA AL MEDITERRANI SL (GESMED”, en data 22 de febrer de 2016( expt. 28/2015).
Aquest contracte estableix en la clàusula CINQUENA :

“La durada del contracte de servei serà de dos anys, a comptar des de la data de la seua formalització.

El contracte serà susceptible de dues pròrrogues anuals. Les pròrrogues es realitzaran per mutu acord
de les parts abans de la finalització del contracte i hauran d'acordar-se expressament per la Corporació.”
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Aquest contracte va ser modificat per Resolució d'Alcaldia nº 775 de data 8 de juny de 2017, s'ha apro-
vat la modificació del citat contracte, a l'objecte de donar cobertura al major nombre de persones que
ho necessiten, justificat en el volum d'espera existent, per import del 25 per cent del preu d'adjudicació,
aquesta modificació va ser formalitzada en data 20 de juny de 2017, resultant que el nou preu del con-
tracte és de 157.211,19 € IVA inclòs, és a dir, 151.164.61€ més 6.046,58 d'IVA (4%).

I.3.- Informe de la treballadora social, responsable del contracte, de data 10-01-2018, segons el qual
l'empresa presta el contracte de forma satisfactòria i segons les condicions establides i se segueix reque-
rint la prestació del servei en l'Ajuntament de Paiporta.

I.4.- Existència de consignació pressupostària en la partida 23110 22799 del pressupost municipal vigent
(RC 220180000466), per a atendre les despeses derivades de la pròrroga.

I.5.- Informe proposta de la TAG de Contractació de data 1 de febrer de 2018.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1- Article 23 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic, disposa que “el contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues
sempre que les seues característiques romanguen inalterables durant el període de durada d'aquestes i
que la concurrència per a la seua adjudicació haja sigut realitzada tenint en compte la durada màxima
del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà
obligatòria per a l'empresari, llevat que el contracte expressament preveja el contrari, sense que puga
produir-se pel consentiment tàcit de les parts.”

II.2.- Article 303 del citat TRLCSP, estableix que els contractes de serveis no podran tenir un termini de
vigència superior a quatre anys amb les condicions i límits establits en les respectives normes pressupos-
tàries de les administracions públiques, si bé podrà preveure's en el mateix contracte la seua pròrroga
per mutu acord de les parts abans de la finalització d'aquell, sempre que la durada total del contracte,
incloses les pròrrogues, no excedisca de sis anys, i que les pròrrogues no superen, aïlladament o conjun-
tament, el termini fixat originàriament.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la primera pròrroga anual del contracte de servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament
de Paiporta, subscrit amb l'empresa GESTIÓ SOCIOSANITÀRIA AL MEDITERRANI SL (GESMED), amb efec-
tes del 22 de febrer de 2018.

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 23110 22799 del pressupost munici-
pal vigent (RC 220180000466) per a atendre les despeses derivades del contracte l'any 2018.

TERCER.- Seguir el procediment i els tràmits legalment establits i notificar el present acord a la persona
interessada i als serveis municipals afectats.
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7é.-  BENESTAR  SOCIAL.-  00671/2017.-  APROVACIÓ  DEL  COMPTE  JUSTIFICATIU  DE  LA  SUBVENCIÓ
ATORGADA A ALDIS EN L'EXERCICI 2017.

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Per Acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 2 de maig de 2017, es va aprovar el conveni
de col·laboració amb l'ASSOCIACIÓ LOCAL DE DISCAPACITATS (ALDIS) corresponent a l'exercici 2017, així
com la disposició de la despesa de 7.000,00€ de subvenció, per a l'execució dels serveis i activitats d'AL-
DIS per al compliment de les finalitats que contemplen els Estatuts de la mateixa.

I.2.- La base IV.1 del referit conveni estableix, segons l'art.72 del RD 887/2006, la documentació a pre-
sentar per a la confecció del compte justificatiu de l'esmentada subvenció. Així mateix, en la base IV.2,
s'estableix que el termini per a la justificació de la subvenció serà de tres mesos des de la finalització de
l'activitat. No obstant açò, podrà presentar-se amb anterioritat una vegada que l'execució de les despe-
ses subvencionables s'haja fet efectiva i puga elaborar-se el compte justificatiu.

I.3.- Amb Registre d'Entrada nº 2018003160, de data 30 de gener de l'actual, la Sra. Yolanda Ortiz Trivi-
ño, en representació de l'ASSOCIACIÓ LOCAL DE DISCAPACITATS (ALDIS), va presentar la documentació
corresponent al compte justificatiu, completada amb el Registre d'Entrada nº 2018003750, de data 7 de
febrer de l'actual.

I.4.- El Sr. Interventor ha informat favorablement la justificació presentada.

A aquest expedients li són aplicable els següents,

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

II.2.- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat por l'ASSOCIACIÓ LOCAL DE DISCAPACITATS (ALDIS),
corresponent a la subvenció atorgada en el marc del conveni de col·laboració corresponent a l'exercici
2017, per import de 7.000,00 euros.

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

8é.-  BENESTAR SOCIAL.-  00643/2017 -  APROVACIÓ DEL  COMPTE JUSTIFICATIU DE  LA  SUBVENCIÓ
ATORGADA A CÀRITES PARROQUIAL SANT RAMON EN L'EXERCICI 2017.
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I.- ANTECEDENTS

I.1.- Per acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2017, es va aprovar el conveni de col·labo-
ració amb Càrites Parroquial Sant Ramón, així com la disposició de la despesa de 10.000 € de subvenció.

I.2.- La base IV.1 del referit conveni estableix, segons l'art.72 del RD 887/2006, la documentació a pre-
sentar per a la confecció del compte justificatiu de l'esmentada subvenció. Així mateix al punt IV.2 s'es-
tableix que el termini per a la justificació de la subvenció serà de tres mesos des de la finalització de l'ac-
tivitat. No obstant açò, podrà presentar-se amb anterioritat una vegada que l'execució de les despeses
subvencionables s'haja fet efectiva i puga elaborar-se el compte justificatiu.

I.3.- Amb Registres d'Entrada nº 2018003443, 2018003719, i 2018004047, de data 1, 7 i 9 de febrer de
l'actual, Càrites Parroquial Sant Ramon va presentar la documentació corresponent al compte justifica-
tiu.

I.4.- El Sr. Interventor ha informat favorablement la justificació presentada.

A aquests expedients li són aplicable els següents,

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Disposició Addicional 5a de les bases d'execució del pressupost, en la qual s'arreplega la previsió de
la subvenció.

II.2.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

II.3.- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat per Càrites Parroquial Sant Ramon, corresponent a la
subvenció atorgada en el marc del conveni de col·laboració de l'exercici 2017, per import de 10.000,00
euros.

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

9é.-  BENESTAR  SOCIAL.-  00634/2017.-  APROVACIÓ  DEL  COMPTE  JUSTIFICATIU  DE  LA  SUBVENCIÓ
ATORGADA A CÀRITES PARROQUIAL SANT JORDI EN L'EXERCICI 2017.

I.- ANTECEDENTS
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I.1.- Per acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2017, es va aprovar el conveni de col·labo-
ració amb Càrites Parroquial Sant Jordi, així com la disposició de la despesa de 10.000 € de subvenció.

I.2.- La base IV.1 del referit conveni estableix, d'acord a l'art.72 del RD 887/2006, la documentació a pre-
sentar per a la confecció del compte justificatiu de l'esmentada subvenció. Així mateix al punt IV.2 s'es-
tableix que el termini per a la justificació de la subvenció serà de tres mesos des de la finalització de l'ac-
tivitat. No obstant açò, podrà presentar-se amb anterioritat una vegada que l'execució de les despeses
subvencionables s'haja fet efectiva i puga elaborar-se el compte justificatiu.

I.3.- Amb Registre d'Entrada nº 2018003439 i 2018003721, de data 1 i 7 de febrer de l'actual, el Sr. Wen-
ceslao Gimeno Micó, com a president i en representació de Càrites Parroquial Sant Jordi, va presentar la
documentació corresponent al compte justificatiu.

I.4.- El Sr. Interventor ha informat favorablement la justificació presentada.
A aquests expedients li són aplicable els següents,

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Disposició Addicional 5a de les bases d'execució del pressupost, en la qual s'arreplega la previsió de
la subvenció.

II.2.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

II.3.- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat per Càrites Parroquial Sant Jordi, corresponent a la
subvenció atorgada en el marc del conveni de col·laboració de l'exercici 2017, per import de 10.000,00
euros.

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

10é.-  BENESTAR SOCIAL.-  00642/2017.-  APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA A CÀRITES PARROQUIAL INMACULADA EN L'EXERCICI 2017.

I..- ANTECEDENTS

I.1.- Per acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2017, es va aprovar el conveni de col·labo-
ració amb Càrites Parroquial Sant Jordi, així com la disposició de la despesa de 10.000 € de subvenció.

I.2.- La base IV.1 del referit conveni estableix, d'acord a l'art.72 del RD 887/2006, la documentació a pre-
sentar per a la confecció del compte justificatiu de l'esmentada subvenció. Així mateix al punt IV.2 s'es-
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tableix que el termini per a la justificació de la subvenció serà de tres mesos des de la finalització de l'ac-
tivitat. No obstant açò, podrà presentar-se amb anterioritat una vegada que l'execució de les despeses
subvencionables s'haja fet efectiva i puga elaborar-se el compte justificatiu.

I.3.- Amb Registre d'Entrada nº 2018003440, 2018003717 i 2018004048, de data 1, 7 i 9 de febrer de
l'actual, el Sr. Wenceslao Gimeno Micó, com a president i en representació de Càrites Parroquial La In-
maculada, va presentar la documentació corresponent al compte justificatiu.

I.4.- El Sr. Interventor ha informat favorablement la justificació presentada.

A aquests expedients li són aplicable els següents,

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Disposició Addicional 5a de les bases d'execució del pressupost, en la qual s'arreplega la previsió de
la subvenció.

II.2.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

II.3.- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu presentat per Càrites Parroquial La Inmaculada, corresponent a
la  subvenció  atorgada  en  el  marc  del  conveni  de  col·laboració  de  l'exercici  2017,  per  import  de
10.000,00 euros.

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

11é.- CULTURA GENERAL.- 00607/2018.- EXEMPCIÓ DEL PREU PÚBLIC PER CESSIÓ DE L'AUDITORI MU-
NICIPAL A L'IES LA SÉNIA DE PAIPORTA PER A LA CELEBRACIÓ DE “L'ESO CANTA AMB COR”.

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Sol·licitud de cessió gratuïta de l'Auditori Municipal per a la realització de l'acte «L'ESO canta amb
cor» en benefici de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat per part de l'IES La Sénia segons consta a
les instàncies que porten com a registre d'entrada els nombres 2018/3544 i 2018/4039.

12.-Informe del tècnic de Cultura sobre l'exempció del preu públic per cessió de l'Auditori Municipal a
l'IES LA SÉNIA de Paiporta per a la celebració de l'ESO CANTA AMB COR.

I.3.- Donat l'interès públic, cultural i social de l'activitat que es pretén fomentar, basant-se en :
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II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Article 4 a) de l'Ordenança fiscal reguladora de l'exempció del preu públic per assistència a activita-
ts culturals i artístiques organitzades per l'Auditori i per utilització privativa o aprofitament especial dels
locals,  instal·lacions  i  equips  existents  en  l'Auditori,  aprovada  pel  Ple  de  l'Ajuntament  amb  data
22/11/2011 que indica que podrà establir-se una reducció de fins al 100 per 100 del pagament del preu
públic, per acord de la Junta de Govern Local, a les cessions d'instal·lacions i locals per a la realització
d'activitats institucionals, o d'activitats artístiques o culturals realitzades amb finalitats de caràcter social
o humanitari.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Cedir el pròxim 25 de febrer les instal·lacions de l'Auditori a l'IES La Sénia per a dur a terme
l'acte «L'ESO canta amb cor» en benefici de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, amb exempció de
pagament del preu públic que estableix l'ordenança municipal.

SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades i als departaments municipals implicats.

TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmit establits.

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

12.1.- SECRETARIA.- 8/2018/PGRU.- RETIRADA DE MOBILIARI DETERIORAT I EN DESÚS DE LA QUARTA
I CINQUENA PLANTA DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT.

Havent donat compte de l'informe de la tècnica d'Arxius i del conserge de l'Ajuntament de data 9 de fe-
brer de 2018, en el qual comuniquen que en la quarta i cinquena planta de l'edifici de l'Ajuntament hi ha
14 files de butaques deteriorades i apilades pertanyents a l'antiga distribució de l'auditori allí situat, així
com l'escenari mòbil trencat i el cortinatge de l'escenari que convé retirar per a optimitzar l'espai dispo-
nible per a col·locar documentació, i considerant que aquest material té el caràcter d'efectes no utilitza-
bles  previst  en  l'article  7.4  del  Reglament  de  béns de  les  entitats  locals,  aprovat  per  Reial  decret
1372/1986, de 13 de juny, i que pel seu estat manca de valor econòmic.

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.- Considerar efectes no utilitzables per l'Ajuntament el material contingut en la relació que figu-
ra en l'informe referit.

SEGON.- Retirar aqueix material de la quarta i cinquena planta de l'Ajuntament i dipositar-ho en l'eco-
parc per al seu tractament, reciclatge i eliminació.

TERCER.- Notificar aquest acord a les dependències d'Intervenció, Patrimoni i a l'Empresa de Serveis de
Paiporta (ESPAI), i seguir en l'expedient el procediment i els tràmits establits en la normativa d'aplicació.
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12.2.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 397/2017.- CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI DOCENT DE L'ESPECIALITAT
D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI, PER AL PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFE-
SSIONAL PER A ATURATS. MODALITAT FORMACIÓ PER A INSERCIÓ.

Examinat expedient relatiu a la contractació d'un formador/a expert/a en l'especialitat d'atenció socio-
sanitària a persones en el domicili, així com de quants antecedents, informes i documents consten en el
mateix sobre la base dels següents fets.

I.- ANTECEDENTS

I.-1.- Sol·licitud de subvenció presentada per l'Ajuntament de Paiporta per a la realització del projecte de
Formació Professional en l'especialitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili, en la modalitat
formació per a la inserció, a l'empara de l'Ordre 04/2016 de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia,
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determina el Programa de Formació Pro-
fessional per a l'Ocupació, i regula i convoca subvencions per a la realització d'accions formatives dirigi-
des prioritàriament a persones parades i la formació amb compromís de contractació, publicada en el
DOGV el 2/06/2016.

I.2.- Resolució de la directora general d'Ocupació i Formació del SERVEF de data 22 de novembre de
2017, s'ha concedit a l'Ajuntament de Paiporta una subvenció per un import de 41.932,80 euros per a la
realització del programa de Formació Professional per a aturats de la modalitat de formació per a la in-
serció  i  especialitat  d'atenció  sociosanitària  a  persones  en  el  domicili  amb  nº  d'expedient
FCC99/2017/317/46.

I.3.- Providència 00397/2017 de resolució de sol·licitud de subvenció per a la realització d'accions forma-
tives dirigides prioritàriament a persones parades i la formació amb compromís de contractació amb cà-
rrec en el pressupost del 2017.

I.4.- Donada l'estructura organitzativa del Programa de Formació es requereix un/a professor/a expert/a
i amb capacitat per a poder impartir l'especialitat amb certificat de professionalitat d'“atenció sociosani-
tària a persones en el domicili” que tindrà una dedicació de 640 hores.

I.5. En l'actualitat, la Corporació municipal manca dels mitjans personals requerits per a dur-ho a terme,
es considera necessària la contractació menor d'aquest servei, amb efecte des del dia 19 de febrer fins
al 29 de juny de 2018.

I.6. El servei de docència del curs d' “Atenció sociosanitària a persones en el domicili” tindrà les següents
especificacions:

-Durada de la prestació del servei: amb efecte des del dia 19 de febrer fins al 29 de juny de 2018, tots
dos inclusivament.
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-Hores de docència: 475 h. (mòdul de l'especialitat, mòdul de pràctiques professionals, mòdul d'inserció
laboral, sensibilització medi ambiental i igualtat de gènere i mòdul de foment i promoció de treball autò-
nom).

-Nº d'alumnes: 13 

-Cost del servei: 13.440,77 euros.

I.7. Proposta presentada per Sra. Sacramento Monteagudo Fernández amb DNI 19.847.292C, que com-
pleix amb tots els requisits exigits pel RD 1379/2008, d'1 d'agost, modificat pel RD.721/2011 de 20 de
maig, pel qual s'estableixen els certificats de professionalitat de la família professional Serveis sociocul-
turals i a la comunitat que s'inclouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat, per a po-
der impartir l'especialitat d'atenció sociosanitària amb certificat de professionalitat (titulació, experièn-
cia professional i experiència docent en l'especialitat).

Així mateix, queda acreditada la seua solvència professional com a docent en l'especialitat per les més
de 9.000 hores de formació impartides en Tallers d'Ocupació.

Per tot açò, es considera que la Sra. Sacramento Monteagudo Fernández està plenament capacitada per
a la realització del servei docent en l'especialitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili, en el
Programa de Formació Professional per a aturats modalitat formació per a la inserció, amb nº expedient
FCC99 /2017/317/46.

I.8. A causa dels terminis exigits en la subvenció, el curs havia de començar abans del 31 de desembre de
2017, per la qual cosa va donar començament el dia 29 de desembre de 2017, a fi que aquesta activitat
poguera dur-se a terme. Per problemes de comptabilitat pressupostària, degut al canvi d'exercici, no
s'ha pogut disposar de la retenció de crèdits definitiva precisa per a poder aprovar aquest contracte me-
nor fins al 14 de febrer de 2018, motiu pel qual el període de serveis docents previs a la falta d'aquest
acord es facturarà amb independència del mateix. No obstant açò, l'import total dels serveis docents
per a tot el curs no excedeix de 18.000 euros.

II. FONAMENTS JURÍDICS

II.1. Articles 10, 23.3 ,111 i 138, 3 i 4 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic. Donades les característiques i quantia del contracte, el procedi-
ment que correspon és el del contracte menor de serveis que es define exclusivament per la seua quan-
tia, que en el cas dels contractes de serveis, no podran excedir els 18.000 euros, sense que la seua dura-
da puga ser superior a 1 any ni ser objecte de pròrrogues.

II.2. Ordre 04/2016 de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball, per la qual es determina el Programa de Formació Professional per a l'Ocupació, i regula i con-
voca subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones aturades i
la formació amb compromís de contractació, publicada en el DOGV el 2/06/2016.

Página 15 de 16



II.3. El RD 1379/2008, d'1 d'agost, modificat per RD 721/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els
certificats de professionalitat de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat que s'in-
clouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat.

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 adjudicar la contractació menor del servei docent per a impartir el curs de Formació
professional d'“Atenció sociosanitària a persones en el domicili” (expt. FCC99/2017/317/46) a SACRA-
MENTO MONTEAGUDO FERNÁNDEZ amb DNI 19.841.292C per import de 13.440,77 euros (exempt d'I-
VA), el qual es va a realitzar a l'empara de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Paiporta per resolu-
ció de la directora general d'Ocupació i Formació del 22 de novembre de 2017.

L'objecte d'aquest contracte consisteix en la impartició del programa de formació citat anteriorment a
desenvolupar, amb efecte des del dia 19 de febrer al 29 de juny de 2018, amb un total de 475 hores.

SEGON.- Aprovar la despesa d'aquest contracte de serveis amb càrrec a la partida de la despesa de pres-
supost municipal vigent nº 24100 22799, amb RC: 220180001136. El pagament es realitzarà per mensua-
litats vençudes i prèvia presentació de la factura corresponent per part de l'adjudicatària.

TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades i seguir en l'expedient el procediment i
els tràmits legalment establits.

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-cinc minuts del 19 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 5 de març de 2018.

L’ALCALDESSA EL SECRETARI
  
 

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