
ACTA NÚM. 5
Sessió ordinària Junta de Govern Local dia 26 de març 2018.

A Paiporta, sent les dotze hores del dia 26 març 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:
 

Guillem Montoro López
María Teresa Verdú Cantó

 
SECRETARI: Francisco Javier Llobell Tuset
 
El Sr. Alberto Torralba s'incorpora a la sessió en el punt cinqué de l'ordre del dia, intervenint en la seua
votació i en la dels successius punts.

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 4 de data 5/03/2018.

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.-.03137/2017.- Llicència d'edificació a la Sra. Irene He-
rraiz Alarcón per a habitatge unifamiliar en c/ Aldaia, 2.

4.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 04183/2017.- Llicència d'edificació a la Sra. Marta
Camarasa Hervás per a habitatge unifamiliar en el solar situat en el carrer Meliana, 8.

Página 1 de 25



5.-  URBANISME, MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT.-  00512/2018.-  Devolució  de l'aval  per  import de
700,00.-€ a la Sra. Cristina López Chicote.

6.- CULTURA.- 244/2018/ACU.- Contracte menor del subministrament d'un joc de canastres abatibles
per a la pista coberta nº 2 amb ubicació al poliesportiu municipal a l'empresa “TALLERS PALAU TORDE-
RA, SA”, per un import de dotze mil trenta-set euros amb quaranta-vuit cèntims (12.037,48 €).

7.- EDUCACIÓ.- 1540/2017.- Aprovar la memòria tècnica valorada per a la renovació de la fusteria exte-
rior del CEIP L'Horta.

8.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 00118/2018.- Denegar autorització d'obertura del dia 16 d'agost a la mercan-
til CONSUM COOP. VALENCIANA.

9.- Informació i propostes de l'Alcaldia i de les regidores i regidors delegats.

Iniciat l'estudi dels assumptes de l'ordre del dia es van adoptar els següents acords:

1r.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR Nº 4 DE DATA 5 DE MARÇ DE 2018.

L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació a l'acta nº
4/2018 de 5 de març de 2018. 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
212/2018 26/02/18 CULTURA GRAL. CONTRACTACIÓ MENOR DE L'ESPECTACLE DE MÀGIA "PITER PARDO"

EL  DIA  4  DE  MARÇ,  PER  A  LA  PROGRAMACIÓ  DE  L'AUDITORI
MUNICIPAL

213/2018 27/02/18 OCUPACIÓ I COMERÇ
GENERAL

REPARACIÓ  I  SUBSTITUCIÓ  DE  LES  PORTES  DE  CRISTALL  DE
L'ENTRADA AL CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

214/2018 27/02/18 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS.F/2018/2

215/2018 27/02/18 SECRETARIA GENERAL NÒMINA FEBRER 2018
216/2018 27/02/18 INTERVENCIÓ

GENERAL
APROVACIÓ DE FACTURES I  OBLIGACIONS.  O/2018/20 (OPA 2017-
AD 2/2

217/2018 27/02/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD  DE  CONCESSIÓ  DE  GUAL  LOCAL  COMERCIAL  EN  C/
LLUÍS MARTÍ, 10-BAIX: ECUPERVAL, SLU 

218/2018 27/02/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER
COLOMBICULTURA, Nº 8-1 EXPT.18/18

Página 2 de 25



Nº DATA ÀREA ASSUMPTE
219/2018 28/02/18 BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ  TARGETA  ESTACIONAMENT  PER  A  PERSONES  AMB

MOBILITAT REDUÏDA, MODALITAT ORDINÀRIA. 
220/2018 28/02/18 BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ  RENOVACIÓ  TARGETA  ESTACIONAMENT  PER  A

PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, MODALITAT ORDINÀRIA. 
221/2018 28/02/18 SANITAT I SALUT

PÚBLICA
LLICÈNCIA PER A TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
A  NOM  DE  CRISTINA  TORDERA  MORENO.  ANIMAL  AMB  XIP
 941000021460399

222/2018 28/02/18 SANITAT I SALUT
PÚBLICA

LLICÈNCIA PER A TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
A  NOM  DE  JULIANA  ALMENDROS  MORALES.  ANIMAL  AMB  XIP
978101081144191

223/2018 28/02/18 OCUPACIÓ I COMERÇ
GENERAL

CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  D'ASSISTÈNCIA  TÈCNICA  PER  A  LA
IMPLANTACIÓ I  DESENVOLUPAMENT  D'UN  SISTEMA DE  QUALITAT
ISO9001:2015 EN EL CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 

224/2018 01/03/18 SECRETARIA GENERAL NOMENAMENT  ACCIDENTAL  PER  AL  LLOC  DE  TREBALL  DE
SECRETARIA PER ABSÈNCIA TEMPORAL DEL SEU TITULAR, DURANT
ELS DIES 1 I 2 DE MARÇ DE 2018. 

225/2018 01/03/18 EMPRESA DE SERVEIS
DE PAIPORTA ESPAI

RESOLUCIÓ  DE  CONVOCATÒRIA  ORDINÀRIA  DEL  CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ D'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "EMPRESA DE
SERVEIS DE PAIPORTA", DIA 8 DE MARÇ DE 2018. 

226/2018 01/03/18 SECRETARIA GENERAL DESIGNACIÓ  DE  RESPONSABLE  DEL  PLA  DE  SEGURETAT  DE
L'ESPECTACLE PIROTÈCNIC PROGRAMAT PER AL DIA 19 DE MARÇ DE
2018 (NIT DEL FOC). 

227/2018 01/03/18 SECRETARIA GENERAL CONTRACTACIÓ  TEMPORAL  PERSONAL  DEL  PLA  D'OCUPACIÓ  DE
DIPUTACIÓ 2017 

228/2018 01/03/18 MODERNITZACIÓ APROVACIÓ D'EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR MANTENIMENT
PLATAFORMA  D'ADMINISTRACIÓ  ELECTRÒNICA  E-SIGNA
INSTAL·LADA EN L'AJUNTAMENT 

229/2018 01/03/18 SECRETARIA GENERAL COMISSIÓ  DE  SERVEIS  SOL·LICITADA  PER  L'AJUNTAMENT  DE
VALÈNCIA AGENTS DE LA POLICIA LOCAL ENTRE ELS DIES 1 I 25 DE
MARÇ DE 2018. 

230/2018 01/03/18 SECRETARIA GENERAL DELEGACIÓ  D'ATRIBUCIONS  DE  L'ALCALDIA  EN  EL  REGIDOR  SR.
ALEJANDRO JORGE SÁNCHEZ TARAZONA 

231/2018 01/03/18 SECRETARIA GENERAL NOMENAMENT  PROVISIONAL  LLOC  DE  TREBALL  ADMINISTRATIVA
DE L'ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL PER JUBILACIÓ DE
LA TITULAR 

232/2018 01/03/18 TRESORERIA ANUL·LACIÓ  -  APROVACIÓ  LIQUIDACIONS  TAXA  PER  PAS  DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES. GRUPAJES DEL MAR. 

233/2018 01/03/18 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ DE FACTURES I  OBLIGACIONS.  O/2018/23.  (OPA 2018
AD 2/2)

234/2018 01/03/18 TRESORERIA IMPOST  SOBRE  L'INCREMENT  VALOR  TERRENYS  NATURALESA
URBANA  (IIVTNU).  (PLUSVÀLUA).  SUSPENSIÓ  PROVISIONAL  PER
DECLARACIÓ  D'INCONSTITUCIONALITAT  D'IIVTNU  EN
TRANSACCIONS  ONEROSES  AMB  INEXISTÈNCIA  D'INCREMENT  DE
VALOR. MARIA DOLORES PASCUAL PASCO. 

235/2018 01/03/18 CULTURA GRAL. DECRET  SOBRE  LA  CONCESSIÓ  D'UNA  SUBVENCIÓ  A  LA  FALLA
MESTRE  SERRANO  PER  A  RECOLZAR  ECONÒMICAMENT  EL  SEU
FUNCIONAMENT I ACTIVITATS GENERALS DURANT L'EXERCICI 2018 

236/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL APROVACIÓ  REDUCCIÓ  DE  JORNADA  AMB  DEDUCCIÓ
PROPORCIONAL D'HAVERS TÈCNICA D'IGUALTAT RAQUEL BARLETTA
BORT

237/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL NOMENAMENT  INTERÍ  DE  BIBLIOTECÀRIA  PER  SUBSTITUCIÓ  DEL
TITULAR 

238/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  I  COL·LABORACIÓ  I
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE
SUBMINISTRAMENT  DE  TANQUES,  ARENA,  ENTARIMAT,  CADIRES,
MEGAFONIA I BAN MUNICIPAL PER A CELEBRAR LA BENEDICCIÓ DE
SANT ANTONI EL 04/03/18: PENYA L'ARRE DE PAIPORTA 

239/2018 02/03/18 TRESORERIA DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS MES DE FEBRER.
240/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  I  TALL  DE  CARRER  EN

MARQUÈS DEL TÚRIA, DEL Nº 1 AL 10 PER CELEBRACIÓ DE MENJAR
POPULAR,  DISPOSICIÓ  DE  CADIRES,  TAULES,  TANQUES  PER  AL
10/03/18: ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA LA CANTINETA DEL POBLE 

241/2018 02/03/18 INTERVENCIÓ
GENERAL

APORTACIÓ ESTATUTÀRIA CONSORCI DE BOMBERS DE VALÈNCIA - 1R
BIMESTRE 2018

242/2018 02/03/18 JUNTA DE GOVERN
LOCAL

JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 5 DE MARÇ DE 2018.

243/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA I TALL AL TRÀNSIT I PROHIBIT
ESTACIONAMENT EN C/ MALTA FINS A C/ XIPRE AMB C/MONTCADA,
EL 4/03/18 DES DE LES 10.00 FINS A LES 20.00 HORES, AIXÍ COM
REALITZACIÓ  DE  PAELLES,  AMBIENTACIÓ  MUSICAL  AMB  EQUIP
PROPI I TALLERS INFANTILS SENSE INSTAL·LACIÓ 

244/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ VIA PÚBLICA I VENDA BUNYOLS DEL 19/02
AL 19/03/18: UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA 

245/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ VIA PÚBLICA EN C/ CONSTITUCIÓ FINS A
PLAÇA CERVANTES EL DIA 03/03/18 PER SOPAR I EL DIA 04/03/18
REALITZACIÓ PAELLES: FALLA PLAÇA CERVANTES 

246/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  ACTES  PREVIS  FALLES  2018
CAVALCADA DEL NINOT EL 03/03/18: JUNTA LOCAL FALLERA 

247/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD RETIRADA PARC INFANTIL SITUAT EN PLAÇA CERVANTES
DURANT ELS DIES 1 AL 20 DE MARÇ DE FESTES FALLERES: A. de C.
FALLA CERVANTES 

248/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA C/ SANT ANTONI DE 14 A 18H
DEL 03/03/18 PER CAVALCADA DEL NINOT: FALLA PLAÇA CERVANTES

249/2018 02/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  INSTAL·LACIÓ
CARAVANA  AJUDA  HUMANITÀRIA  I  TALL  DE  C/  FELIP  II,  12  EL
03/03/18 DE 9.00 A 13.30 HORES: APAHU 

250/2018 02/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

LLICÈNCIES D'OBRA MENOR

251/2018 02/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CARRER  NOU
D'OCTUBRE, Nº 10-1 EXPT.19/18

252/2018 05/03/18 TRESORERIA DESESTIMACIÓ  PARCIAL  RECURS  INTERPOSAT  PEL  SR.  JOAQUÍN
ALCAZAR ALCAZAR

253/2018 05/03/18 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS F/2018/3

254/2018 05/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT I RESTABLIMENT DE L'ORDRE JURÍDIC
PER OBRES SENSE LLICÈNCIA CONSTRUCCIÓ TANCAMENT EN SOLAR
CARRER SÈQUIA DE FAITANAR, 8 

255/2018 06/03/18 OCUPACIÓ I COMERÇ
GENERAL

CONTRACTE  DEL  SERVEI  DE  CERTIFICACIÓ  DE  QUALITAT  ISO
9001:2015  EN  ELS  PROGRAMES  FORMATIUS  DEL  CENTRE  DE
FORMACIÓ OCUPACIONAL 

256/2018 06/03/18 BENESTAR SOCIAL AJUDA EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS BÀSIQUES-ALIMENTACIÓ. 
257/2018 06/03/18 BENESTAR SOCIAL AJUDA  EMERGÈNCIA  SOCIAL  ACCIONS  EXTRAORDINÀRIES-UNES

ALTRES DESPESES URGENTS NO PREVISTES. 
258/2018 06/03/18 BENESTAR SOCIAL AJUDA EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS BÀSIQUES-ALIMENTACIÓ. 
259/2018 06/03/18 BENESTAR SOCIAL AJUDA EMERGÈNCIA SOCIAL NECESSITATS BÀSIQUES-RENDA BÀSICA

MUNICIPAL. 
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE
260/2018 06/03/18 BENESTAR SOCIAL AJUDES  EMERGÈNCIA  SOCIAL-LLUITA  CONTRA  L'EMPOBRIMENT

ENERGÈTIC. 
261/2018 06/03/18 SANITAT I SALUT

PÚBLICA
LLICÈNCIA PER A TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
A  NOM  DE  VICENTA  ROSARIO  PELUFO  LÓPEZ.  
ANIMAL AMB XIP 941000021595665 

262/2018 06/03/18 BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ AMPLIACIÓ DEL SERVEI AJUDA A DOMICILI MUNICIPAL,
(SAD). 

263/2018 06/03/18 BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI MUNICIPAL, (SAD).
264/2018 06/03/18 INTERVENCIÓ

GENERAL
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I FINAL CARRIL BICI

265/2018 06/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGONA OCUPACIÓ CARRER MESTRA
DOÑA JUANA, Nº5-4 EXPT.20/18

266/2018 06/03/18 CULTURA GRAL. DECRET  SOBRE  LA  CONTRACTACIÓ  MENOR  DE  L'ESPECTACLE
"PÈLVIC"  PEL  DIA  10  DE  MARÇ,  PER  A  LA  PROGRAMACIÓ  DE
L'AUDITORI MUNICIPAL 

267/2018 07/03/18 EDUCACIÓ ADJUDICACIÓ INSTAL·LACIÓ D'UNA PORTA ABATIBLE EN CEIP LLUÍS
VIVES  PER  A  CONSERVAR  EL  MATERIAL  D'EDUCACIÓ  FÍSICA  I
PSICOMOTRICITAT. 

268/2018 07/03/18 SECRETARIA GENERAL SUBSTITUCIÓ DE LA SRA. ALCALDESSA PER VAGA DURANT EL DIA 8
DE MARÇ DE 2018. 

269/2018 07/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

APROVACIÓ  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  OBRES  DE  REPARACIÓ
URGENT FAÇANA DE L'AUDITORI MUNICIPAL 

270/2018 08/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

ORDRE  EXECUCIÓ  COMUNITAT  PROPIETARIS  FAÇANA  C/  SANT
RAMON, Nº 18

271/2018 08/03/18 CULTURA GRAL. DECRET  SOBRE  LA  CONTRACTACIÓ  MENOR  D'ESPECTACLE  BELLO
SIMÓN CANÇONS PER AL DIA 9 DE MARÇ, PER AL LLIURAMENT DELS
PREMIS CAROLINA PLANELLS A L'AUDITORI MUNICIPAL

272/2018 08/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

COMUNICACIÓ INNÒCUA DE PERRUQUERIA EN LA PLAÇA ESGLÉSIA
DE SANT JORDI, Nº 8 EXPT.50/17

273/2018 08/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

COMUNICACIÓ ACTIVITAT INNÒCUA DE VENDA A LA MENUDA DE
ROBA EN EL CARRER JAUME I, 20-B-Y EXPT.08/16

274/2018 08/03/18 CULTURA GRAL. DECRET  SOBRE  CONTRACTACIÓ  MENOR  D'ESPECTACLE
"SHAKESPEARE EN BERLIN" EL DIA 14 D'ABRIL DE 2018, PER A LA
PROGRAMACIÓ DE L'AUDITORI MUNICIPAL.

275/2018 09/03/18 BENESTAR SOCIAL AJUDES  EMERGÈNCIA  SOCIAL-LLUITA  CONTRA  L'EMPOBRIMENT
ENERGÈTIC.

276/2018 09/03/18 BENESTAR SOCIAL AJUDES  EMERGÈNCIA  SOCIAL  NECESSITATS  BÀSIQUES-RENSA
BÀSICA MUNICIPAL.

277/2018 09/03/18 BENESTAR SOCIAL AJUDES  EMERGÈNCIA  SOCIAL  ACCIONS  EXTRAORDINÀRIES-
GUARDERIA.

278/2018 09/03/18 BENESTAR SOCIAL RENOVACIONS DEL SERVEI AJUDA A DOMICILI MUNICIPAL, (SAD). 
279/2018 09/03/18 TRESORERIA DECLARACION  NO  SUBJECCIÓ IMPOST  SOBRE  INCREMENT  VALOR

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA DISSOLUCIÓ COMUNITAT
BÉNS ENTRE EL  SR.  IVÁN BORRULL  MOLLA I  LA SRA.  RUT  MARÍA
CASES. 

280/2018 09/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ACTES PREVIS A FALLES,
TALL DE CARRER I PROHIBIT ESTACIONAMENT ELS DIES 03/03 PER
CAVALCADA NINOT, 04/03 PER CONCURS DE PAELLES I SOL·LICITUD
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE
DE 3 GÀBIES DE CADIRES I EL 10/03 NIT DEL BARRET, AMB SOPAR I
DISCOMÒBIL: FALLA VERGE DELS DESEMPARATS 

281/2018 09/03/18 TRESORERIA IMPOST  INCREMENT  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA.  ANUL·LACIÓ  DE  LIQUIDACIÓ  1422/2017.  INVERSIONS
ROGAR 2008 SL. 

282/2018 09/03/18 TRESORERIA IMPOST  INCREMENT  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA.  ANUL·LACIÓ  DE  LIQUIDACIÓ  723/2017.  VICENTA
TARAZONA ROS. 

283/2018 09/03/18 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS. F/2018/4

284/2018 09/03/18 TRESORERIA DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS DUPLICATS/EXCESSOS MES FEBRER 
285/2018 09/03/18 TRESORERIA IMPOST  INCREMENT  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA

URBANA. ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIÓ  1081/2017. ANGELES GARCIA
ESTEBAN.

286/2018 09/03/18 TRESORERIA IMPOST  INCREMENT  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA  DECLARACIÓ  EXEMPCIÓ.  EXECUCIÓ  HIPOTECÀRIA.
HERÈNCIA JACENT  ANTONIO ESPERT MARTÍNEZ I DOLLY ENSUEÑO
BUSTAMENTE CORRALES.

287/2018 09/03/18 TRESORERIA IMPOST  INCREMENT  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA.  ANUL.LACIÓ  DE  LIQUIDACIÓ  950/2017.  JOSÉ  PEINADO
LEAL.

288/2018 09/03/18 TRESORERIA IMPOST  INCREMENT  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA  ANUL.LACIÓ  DE  LIQUIDACIÓ  423/2017.  IMPROMASA
INMUEBLES SL.

289/2018 09/03/18 TRESORERIA IMPOST  INCREMENT  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA.  ANUL.LACIÓ  DE  LIQUIDACIÓ  1262/2017.  EUROPEA  DE
TITULACION SA.

290/2018 09/03/18 TRESORERIA DECLARACIÓ  NO  SUBJECCIÓ  IMPOST  SOBRE  INCREMENT  VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA DISSOLUCIÓ COMUNITAT
BÉNS  ENTRE  DON  DANIEL  MORENO AÑINO  I  DONYA  MARIA
ANGELES PÉREZ BALLESTER 

291/2018 09/03/18 TRESORERIA LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA.  ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ 1150. INVERSIONS
PREGAR 2008.

292/2018 09/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA,  INSTAL·LACIÓ  CARPA,
DISCOMÒBIL, MENJARS, CERCAVILES, DIVERSOS ACTES,  DEL 10/03
AL 20/03 AMB MOTIU DE LES FALLES: FALLA AV FRANCISCO CISCAR
PLAZA L'ESGLÉSIA

293/2018 09/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ VIA PÚBLICA I TANCAMENT DEL TRÀFIC EN
C/  CONSTITUCIÓ  I  PZA  CERVANTES  PER  A  BERENAR,  SOPAR  I
DISCOMÒVIL SENSE ESCENARI EL 10 I 11 DE MARÇ DE 2018: A. DE C.
FALLA CERVANTES

294/2018 09/03/18 SECRETARIA GENERAL OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ACTES PREVISTOS AMB MOTIU DE LA
SETMANA FALLERA: AC FALLA MESTRE SERRANO

295/2018 09/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ACTES FALLERS DEL 13
AL 19 DE MARÇ DE 2018: FALLA VERGE DELS DESAMPARATS

296/2018 09/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA I PROHIBIT ESTACIONAR I CORT
DE  CARRER  PER  INSTAL·LACIÓ  CARPES,  MONUMENT  FALLER,
CERCAVILA, MENJARS, INFLABLES, DISCOMÒBIL DES DE C/ XIPRE A
C/ MONTCADA DEL 10 AL 20 DE MARÇ: AC FALLA JAUME I

297/2018 09/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  DIVERSES  ACTIVITATS
AMB MOTIU DE LA SETMANA FALLERA: FALLA SANT ANTONI

298/2018 09/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

CANVI  DE  TITULARITAT  DE  BAR-GELATERIA  EN  LA  CALLE  AUSIAS
MARCH, Nº20 EXPT.51/17
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE
SOSTENIBILITAT

299/2018 09/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CANVI DE TITULARITAT DE RESTAURANT EN EL CARRER CATARROJA,
Nº 25 EXPT.49/17

300/2018 09/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CANVI  DE  TITULARITAT  DE  QUIOSC  EN  LA  PLAZA  XUQUER,  3B
EXPT.37/17

301/2018 12/03/18 CULTURA GRAL. DECRET SOBRE LA CONCESSIÓ UNA SUBVENCIÓ A LA FALLA AV. FCO.
CISCAR-PL.  ESGLÉSIA  PER  A  RECOLZAR ECONÒMICAMENT  EL  SEU
FUNCIONAMENT I ACTIVITATS GENERALS DURANT L'EXERCICI 2018.

302/2018 12/03/18 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ  OBLIGACIONS  ASSISTÈNCIA  A  SESSIONS  REGIDORS  I
ASSIGNACIONS A PARTITS POLÍTICS. FEBRER 2018

303/2018 12/03/18 SECRETARIA GENERAL NOMENAMENT INTERÍ DE DUES PSICÒLOGUES-PEDAGOGUES
304/2018 12/03/18 INTERVENCIÓ

GENERAL
APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS. F/2018/5

305/2018 12/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  ACTES  PREVIS  FALLES  2018:
JUNTA LOCAL FALLERA

306/2018 12/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

COMUNICACIÓ INNÒCUA DE TENDA D'ALIMENTACIÓ EN EL CARRER
PRIMER DEMAIG , Nº13 EXPT.45/17

307/2018 12/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CANVI DE  TITULARITAT DE FRUITERIA-VERDULERIA EN EL  CARRER
MESTRE SERRANO, Nº19 EXPT.62/17

308/2018 12/03/18 CULTURA GRAL. DECRET SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A LA PENYA DE L´
ARRE  PER  A  LA  CELEBRACIÓ  DE  LA  FESTA  BENEDICCIÓ  DE  SANT
ANTONI 2018

309/2018 13/03/18 SECRETARIA GENERAL MESA  DE  CONTRACTACIÓ  PER  A  OBERTURA  DE  PLIQUES  DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE LA CAFETERIA SITUADA EN L'AUDITORI
MUNICIPAL DE PAIPORTA.

310/2018 13/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

CANVI DE TITULARITAT DE BAR EN EL CARRER SANT ANTONI, Nº9
EXPT.39/17

311/2018 13/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CALLE  SANT
JORDI, Nº3-4 EXPT.21/18

312/2018 13/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CALLE  SANT
JOSEP, Nº 90-4 EXPT.24/18

313/2018 13/03/18 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NUM. 5 PPOS 2016

314/2018 14/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CALLE
SALVADOR GINER, Nº9-27 EXPT.26/18

315/2018 14/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD  D'OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  PER  FOCS  ARTIFICIALS  EL
17/03 I 19/03 CATEGORIA F3: FALLA SANT ANTONI

316/2018 14/03/18 URBANISME, MEDI
AMBIENT I

SOSTENIBILITAT

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  DE  SEGONA  OCUPACIÓ  CALLE  JOSE
ITURBI, Nº 7-2 EXPT.27/18

317/2018 14/03/18 INTERVENCIÓ
GENERAL

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ANY 2017

318/2018 14/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, CORT DE C/ SANT JORDI I
COL·LABORACIÓ  AMB  MATERIAL  I  ASSISTÈNCIA  POLICIA  LOCAL  I
PROTECCIÓ CIVIL AMB MOTIU DE LA PLANTÀ I CREMA FALLA DEL 14
AL 17 DE MARÇ: ASSOCIACIÓ ALDIS PAIPORTA
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Nº DATA ÀREA ASSUMPTE
319/2018 14/03/18 BENESTAR SOCIAL APROVACIÓ  APORTACIÓ  ANUAL  2018  COM  A  SOCI  DEL  FONS

VALENCIÀ DE SOLIDARITAT
320/2018 15/03/18 SECRETARIA GENERAL SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ VIA PÚBLICA I INSTAL·LACIÓ DE CARPES I

ESCENARI  EN C/  CONSTITUCIÓ-PZA CERVANTES DEL 14  AL  19  DE
MARÇ AMB MOTIU DE LES FALLES 2018: AC FALLA PZA CERVANTES

321/2018 15/03/1 INTERVENCIÓ
GENERAL

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
MOD 2018/10

La Junta de Govern Local en queda assabentada.

3r.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.-.03137/2017.- LLICÈNCIA D'EDIFICACIÓ A LA SRA.
IRENE HERRAIZ ALARCÓN PER A HABITATGE UNIFAMILIAR EN C/ ALDAIA, 2.

I.- FETS

I.1.- En data 4 d'agost de 2017, la Sra. Irene Herraiz Alarcón sol·licita llicència per a edificar un habitatge
unifamiliar en el solar situat en el carrer Aldaia, 2 (2270503YJ2627S0001RX), completant la documenta-
ció el 21 de febrer de 2018.

I.2.- La finca es troba en la Unitat d'Actuació nº 4, reparcel·lada i urbanitzada íntegrament, és sòl urbà
residencial Zona Ciutat Jardí i ostenta la condició de solar.

I.3.- Consta autorització emesa per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria en matèria de Servituds Aero-
-nàutiques (AESA).

I.4.- Per l'arquitecte municipal s'informa que segons el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inunda-
bles, la parcel·la es trobes en Zona Inundable, per la qual cosa haurà de tenir en compte les limitacions
als usos del sòl previstes en l'art. 14 bis del Reglament del Domini Públic Hidràulic. Es justifica el calat en
la zona igual entre 0,20m i 0,30m. El projecte situa l'edificació a una cota de 0,30 m sobre la rasant de la
calçada, superior al màxim obtingut en l'entorn immediat.

I.5.- S'informa favorablement, condicionat a:

1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l'execució de les
obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes, per a garantir açò diposita en la Tresoreria mu-
nicipal, aval bancari per import de 5.100.-€.

2.- Els guals per a vehicles hauran de complir el previst en l'Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria
de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/23004, de 5 de març, del Consell de la
Generalitat, en matèria d'accés al medi urbà.
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3.- En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la corresponent LLICÈNCIA, conforme a l’ “Orde-
nança reguladora de l'ús especial de les vies públiques” aprovada per acord de Ple de 27 d'abril de 2006,
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 214 de data 8 de setembre de 2006.

4.- La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser de tipus separativa. La connexió al clavegueram
general, tant de residuals com de pluvials, deurà complir les condicions de l'Ordenança municipal d'abo-
caments.

5.- Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que
haurà de ser pavimentada amb rajola de terratzo de 40x40 (tipus Ajuntament).

6.- Al que es disposa en l'autorització d’AESA.

7.- Prèviament a l'inici de l'obra ha de presentar fotocòpia de l’IAE del constructor, vigent en el període
anual i en la població, projecte d'execució visat i presentar el certificat del Registre de la Propietat en el
qual s'acredite que existeix anotació registral indicant que la construcció es troba en zona inundable.

I.6.- Informe jurídic favorable.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- L'obres que es van a realitzar estan subjectes a llicència urbanística segons el que es disposa en
l'art. 213 a) de la Llei 5/2014, de la Generalitat, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i pai-
satge de la Comunitat Valenciana.

II.2.- La parcel·la compleix amb el que es disposa en l'art. 177 de la indicada llei que, regula la condició
jurídica de solar, i s’estableix que són solars les parcel·les legalment dividides o conformades que, tenint
característiques adequades per a servir de suport a l'aprofitament que els assigne el pla, estiguen a més
urbanitzades conformement a les alineacions, rasants i normes tècniques establides pel mateix.

II.3.- Normes Urbanístiques del PGOO especialment les generals d'edificació i usos i les que regulen es-
pecíficament la Zona de Ciutat Jardí (arts. 4.2.5.1 i ss).

II.4.- Article 27 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat d'ordenació i foment de la qualitat de
l'edificació.

II.5.- Art. 30 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, modificat pel RD 297/2013, de 26 d'abril de servituds
aeronàutiques que estableix la necessitat d'acord favorable d’AESA per a l'autorització de construccions,
instal·lacions o plantacions en els espais i zones afectades per les servituds aeronàutiques.

II.6.- Art. 14 bis del Reglament del domini públic hidràulic que regula les limitacions als usos del sòl en la
zona inundable i estableix que el promotor haurà de subscriure una declaració responsable en la qual
expresse clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al
cas, comprometent-se a traslladar aqueixa informació als possibles afectats, amb independència de les
mesures complementàries que estime oportú adoptar per a la seua protecció així com que amb caràcter
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previ a l'inici de les obres, el promotor haurà de disposar del certificat del Registre de la Propietat en el
qual s'acredite que existeix anotació registral indicant que la construcció es troba en zona inundable.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i a tenor del que es disposa en la Llei
7/85, de 2 d'abril, ROF i RJ de les entitats locals, Resolució de l'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 dispo-
sicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Concedir a la Sra. Irene Herraiz Alarcón, com a promotora, llicència per a edificació d'un habi-
tatge unifamiliar en el carrer Aldaia, 2 (OA 4) amb referència cadastral 2270503YJ2627S0001RX i segons
projecte de l'arquitecte, Sr. Felipe Muñoz Aguilar, condicionada al fet que:

1.-Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l'execució de les
obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes, per a garantir açò diposita en la Tresoreria mu-
nicipal, aval bancari per import de 5.100.-€.

2.-Els guals per a vehicles hauran de complir el previst en l'Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria
de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/23004, de 5 de març, del Consell de la
Generalitat, en matèria d'accés al medi urbà.

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

4.-La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser de tipus separativa. La connexió al clavegueram
general, tant de residuals com de pluvials, deurà complir les condicions de l'Ordenança municipal d'abo-
caments.

5.-Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que
haurà de ser pavimentada amb rajola de terratzo de 40x40 (tipus Ajuntament).

6.--Al que es disposa en l'autorització d’AESA, en la qual s'estableix:

a) Cota (msnm): 21,21; altura (m): 11,22; elevació (msnm). 32,43, aquests valors inclouen l'habitatge i
tots els seus elements tals com a antenes, parallamps, ximeneres, equips d'aire condicionat, caixes d'as-
censors,  cartells,  rematades decoratives (cartells,  il·luminació,  etc.)  o qualsevol afegit  sobre les  ma-
teixes, així com els mitjans electromecànics que puguen ser necessaris durant la seua construcció.

b) Donada la situació i altura de la construcció projectada, si és necessària la utilització de mitjans elec-
tromecànics que superen l'altura autoritzada, haurà de sol·licitar-se la corresponent autorització de for-
ma prèvia i preceptiva a la seua instal·lació, fent referència a l'expedient.
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c) L'incompliment dels punts anteriors que comprometa la seguretat i/o afecte a la regularitat de les
operacions de l'aeroport de València suposarà la revocació i pèrdua de validesa de l'autorització i repor-
tarà la responsabilitat continguda en la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria i en el Decret
584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques

7.- Amb caràcter previ a l'inici de les obres, la promotora ha de presentar fotocòpia de l’IAE del cons-
tructor, vigent en el període anual i en la població, projecte d'execució visat i el certificat del Registre de
la Propietat en el qual s'acredite que existeix anotació registral indicant que la construcció es troba en
zona inundable.

SEGON.-  Aprovar  provisionalment  la  liquidació  corresponent  de  la  taxa  d'obra  que  ascendeix  a
2.905,22.-€ i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 6.539,76.- €.

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

QUART.- Advertir a les persones interessades que la llicència caducarà als sis mesos des de la seua con-
cessió en el supòsit de no iniciar-se les obres referides, d'igual manera, caducaran si pateixen una inte-
rrupció de sis mesos.

CINQUÉ.- Traslladar el present acord degudament a les persones interessades conforme al procediment
i els tràmits previstos en la normativa vigent, significant-li que en el termini de quinze dies podrà retirar
un projecte dels presentats per a obtenir la llicència. La llicència haurà de ser visible des de l'exterior de
l'immoble des del seu inici fins a la seua finalització.

4t.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 04183/2017.- LLICÈNCIA D'EDIFICACIÓ A LA SRA.
MARTA CAMARASA HERVÁS PER A HABITATGE UNIFAMILIAR EN EL SOLAR SITUAT EN EL CARRER ME-
LIANA, 8.

I.- FETS

I.1.- En data 17 d'octubre de 2017, la Sra. Marta Camarasa Hervás sol·licita llicència per a edificar un ha-
bitatge  unifamiliar  en  el  solar  situat  en  el  carrer  Meliana,  8  amb  referència  cadastral  2877912Y-
J2627N0001GF, completant la documentació el 27 de febrer de 2018.

I.2.- La finca es correspon amb part de la parcel·la adjudicada nº 82 del Sector-2, la qual es va segregar
mitjançant llicència aprovada per Decret 931/2017, de 6 de juliol, del regidor delegat d'Urbanisme, Medi
Ambient i Sostenibilitat. L'indicat sector compta amb Pla Parcial aprovat, està reparcel·lat i urbanitzat ín-
tegrament, sent per tant sòl urbà, té un ús residencial i ostenta la condició de solar.

I.3.- Consta autorització emesa per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria en matèria de Servituds Aero-
nàutiques (AESA).

I.4.- Per l'arquitecte municipal s'informa favorablement, condicionat a:
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1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l'execució de les
obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes, per a garantir açò diposita en la Tresoreria mu-
nicipal, aval bancari per import de 1.512.-€.

2.- Els guals per a vehicles hauran de complir el previst en l'Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria
de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/23004, de 5 de març, del Consell de la
Generalitat, en matèria d'accés al medi urbà.

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

4.- La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser de tipus separativa. La connexió al clavegueram
general, tant de residuals com de pluvials, deurà complir les condicions de l'Ordenança municipal d'abo-
caments.

5.- Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que
haurà de ser pavimentada amb rajola de terratzo de 40x40 (tipus Ajuntament).

6.- Al que es disposa en l'autorització d’AESA.

7.- Segons el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables, la parcel·la es trobes en Zona Inun-
dable, per la qual cosa haurà de tenir en compte les limitacions als usos del sòl previstes en l'art. 14 bis
del Reglament del Domini Públic Hidràulic.

En el projecte tècnic presentat es justifica el calat en la zona entre 0 i 10 cm. L'edificació se situa a una
cota de 0,11 m sobre la rasant de la vorera, superior al valor indicat.

I.5.- Informe jurídic favorable.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- L'obres que es van a realitzar estan subjectes a llicència urbanística segons el que es disposa en
l'art. 213 a) de la Llei 5/2014, de la Generalitat, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i pai-
satge de la Comunitat Valenciana.

II.2.- La parcel·la compleix amb el que es disposa en l'art. 177 de la indicada llei que, regula la condició
jurídica de solar, establint que són solars les parcel·les legalment dividides o conformades que, tenint
característiques adequades per a servir de suport a l'aprofitament que els assigne el pla, estiguen a més
urbanitzades conforme a les alineacions, rasants i normes tècniques establides pel mateix.

II.3.-- Article 1.4.1. de les Normes Urbanístiques del PGOO regula els actes subjectes a llicència.
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II.4.-Article 27 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i foment de la qualitat de
l'edificació.

II.5.-Art. 30 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, modificat pel RD 297/2013, de 26 d'abril de servituds
aeronàutiques que estableix la necessitat d'acord favorable d’AESA per a l'autorització de construccions,
instal·lacions o plantacions en els espais i zones afectades per les servituds aeronàutiques.

II.6.- Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hi-
dràulic aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, el Reglament de Planificació Hidrològica, aprovat
pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos d'inundació,
cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d'aigües residuals. En el referit text legal l'article
primer número vuit introdueix l'art. 14 bis del Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial
decret 849/1986, d'11 d'abril, i regula les limitacions als usos del sòl en la zona inundable.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i a tenor del que es disposa en la Llei
7/85, de 2 d'abril, ROF i RJ de les entitats locals, Resolució de l'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 dispo-
sicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Concedir a la Sra. Marta Camarasa Hervás, llicència per a edificar un habitatge unifamiliar en el
solar situat en el carrer Meliana, 8 segons projecte redactat per l'arquitecte, Sr. Felipe Muñoz Aguilar,
condicionada a:

1.-Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l'execució de les
obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes, per a garantir açò diposita en la Tresoreria mu-
nicipal, aval bancari per import de 1.515.-€.

2.-Els guals per a vehicles hauran de complir el previst en l'Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria
de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/23004, de 5 de març, del Consell de la
Generalitat, en matèria d'accés al medi urbà.
3.-En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la corresponent LLICÈNCIA, conforme a l’ “Orde-
nança reguladora de l'ús especial de les vies públiques” aprovada per acord de Ple de 27 d'abril de 2006,
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 214 de data 8 de setembre de 2006.

4.-La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser de tipus separativa. La connexió al clavegueram
general, tant de residuals com de pluvials, deurà complir les condicions de l'Ordenança municipal d'abo-
caments.

5.-Els diferents serveis urbanístics, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que
haurà de ser pavimentada amb rajola de terratzo de 40x40 (tipus Ajuntament).

6.-Al que es disposa en l'autorització d’AESA, en la qual s'estableix:
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a) Cota (msnm): 21,78; altura (m): 7,50; elevació (msnm): 29,28, aquests valors inclouen l'habitatge i
tots els seus elements tals com a antenes, parallamps, ximeneres, equips d'aire condicionat, caixes d'as-
censors,  cartells,  rematades decoratives (cartells,  il·luminació,  etc.)  o qualsevol afegit  sobre les  ma-
teixes, així com els mitjans electromecànics que puguen ser necessaris durant la seua construcció.

b) Donada la situació i altura de la construcció projectada, si és necessària la utilització de mitjans elec-
tromecànics que superen l'altura autoritzada, haurà de sol·licitar-se la corresponent autorització de for-
ma prèvia i preceptiva a la seua instal·lació, fent referència a l'expedient.

c) L'incompliment dels punts anteriors que comprometa la seguretat i/o afecte a la regularitat de les
operacions de l'aeroport de València suposarà la revocació i pèrdua de validesa de l'autorització i repor-
tarà la responsabilitat continguda en la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i en el Decret
584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques.

7.- Abans de l'inici de les obres deurà presentar-se el projecte d'execució i efectuar el nomenament del
constructor degudament signat així com la còpia de l’IAE vigent de l'any en curs.

SEGON.-  Aprovar  provisionalment  la  liquidació  corresponent  de  la  taxa  d'obra  que  ascendeix  a
1.500,25.-€ i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 3.238,63.- €.

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

QUART.- Advertir a les persones interessades que la llicència caducarà als sis mesos des de la seua con-
cessió en el supòsit de no iniciar-se les obres referides, d'igual manera, caducaran si pateixen una inte-
rrupció de sis mesos.

CINQUÉ.- Traslladar el present acord degudament a les persones interessades conforme al procediment
i els tràmits previstos en la normativa vigent, significant-li que en el termini de quinze dies podrà retirar
un projecte dels presentats per a obtenir la llicència. La llicència haurà de ser visible des de l'exterior de
l'immoble des del seu inici fins a la seua finalització.

5é.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 00512/2018.- DEVOLUCIÓ DE L'AVAL PER IM-
PORT DE 700,00.-€ A LA SRA. CRISTINA LÓPEZ CHICOTE.

I.- FETS

I.1.- Instància de sol·licitud de devolució d'aval per import de 700,00.-€ formulada per la Sra. Crisinta Ló-
pez Chicote de data 31 de gener de 2018 (RE nº 2018003337).

I.2.- El citat aval per import de 700,00.-€, va ser dipositat per a garantir possibles trencaments per les
obres expt. 266/16.
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I.3.- L'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució del citat aval, en data 8 de març
de 2018.

I.- 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
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 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 700,00.-€ a la Sra. Cristina López Chico-
te.

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

6é.- CULTURA.- 244/2018/ACU.- CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT D'UN JOC DE CANAS-
TRES ABATIBLES PER A LA PISTA COBERTA Nº 2 AMB UBICACIÓ AL POLIESPORTIU MUNICIPAL A L'EM-
PRESA “TALLERS PALAU TORDERA, SA”,  PER UN IMPORT DE DOTZE MIL TRENTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (12.037,48 €).

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Informe motivat de la regidora delegada de Joventut i Esports sobre la necessitat i voluntat de reali-
tzar el subministrament, i per tant la contractació del mateix.

I.2- Informe del servei proponent, segons el qual no s'està alterant l'objecte del contracte per a evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació, i el contractista no ha subscrit més contractes menors
que individualment o conjuntament superen la xifra de 15.000€ IVA exclòs durant 1 any, comptat des
del moment de l'adjudicació del primer contracte menor-considerat l'any immediatament anterior al del
nou contracte.
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I.3.- Existència de consignació en la partida 342.00 625.00 del pressupost municipal per a atendre les
despeses del contracte.

I.4.-  Documente  RC  definitiu  d'existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  amb  nombre  d'operació:
220180002494.

I.5.- S'adjuntem els següents pressupostos:

.- Olimpex València, SA CIF A46567145, per import de 14.825,00 € i 3.113,25 € d'IVA. Total 17.938,25 €

.- Curt. Palau Tordera, SA NIF A08869042, per import de 12.037,48 € i 2.527,87 € d'IVA. Total 14.565,35
€

.-  World  Industries  Puxalt,  SL,  CIF  B97178305,  per  import  de  12.117,48 €  i  2.544,67 €  d'IVA.  Total
14.662,15 €

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Vist el que es disposa en els articles 29 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del
sector públic que regulen el contracte menor que es defineix exclusivament per la seua quantia, que en
el cas dels contractes de serveis i subministrament, no podran excedir els 15.000 euros, sense que la
seua durada puga ser superior a 1 any ni ser objecte de pròrrogues i la Disposició Addicional Segona del
citat text legal i el Decret d'Alcaldia nº 808 de 14 de setembre de 2016, de delegació de competències
en la Junta de Govern Local, en quant a la competència de l'òrgan de contractació. 

En virtut de quant antecedeix, en ús de les atribucions conferides per delegació de l'Alcaldia, segons De-
cret d'Alcaldia, nº 664/2015 de 26 de juny, del que es desprèn els nomenaments dels membres de la
Junta de Govern Local, i delegacions inicials d'atribucions de l'Alcaldia en membres de la Corporació, i
segons l'establit en la Disposició Addicional Segona del text refós de la Llei de contractes del sector pú-
blic i altres disposicions vigents i d'aplicació en matèria de contractació de les entitats locals.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació menor del subministrament d'un JOC DE CANASTRES ABA-
TIBLES PER A LA PISTA COBERTA Nº 2 AMB UBICACIÓ AL POLIESPORTIU MUNICIPAL, assumint la declara-
ció de necessitat que figura en l'expedient, a causa de l'increment de l'activitat de bàsquet tant a nivell
de les escoles esportives municipals com del club existent, per la qual cosa és de caràcter prioritari el po-
der adequar les instal·lacions al servei demandat, amb el que està degudament justificat l'interès exis-
tent produït. Així com aprovar la despesa del mateix amb càrrec a la partida, 342.00 625.00 del pressu-
post general vigent.

SEGON.- Adjudicar aquest contracte menor del subministrament d'un JOC DE CANASTRES ABATIBLES
PER A LA PISTA COBERTA Nº 2 AMB UBICACIÓ AL POLIESPORTIU MUNICIPAL a l'empresa “TALLERS PA-
LAU TORDERA, SA”, per a ser la més favorable als interessos municipals, per un import de DOTZE MIL
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TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D'EURO (12.037,48 €), i DOS MIL CINC-CENTS VINT-
I-SET EUROS I VUITANTA-SET CÈNTIMS D'EURO, d'IVA (2.527,87 €), és a dir, CATORZE MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS,  I  TRENTA-CINC CÈNTIMS D'EURO, IVA inclòs,  (14.565,35 €),  amb un termini
d'execució de 45 dies.

El subministrament i la instal·lació consistirà en:

EQUIPAMENT MATERIAL

- Joc de canastres tipus gelosia o multitub model TP SPORT BAMUL017 abatible i plegable al sostre mi-
tjançant motor reductor electrònic trifàsic.

- Fabricació segons “Norma UNEIX EN 1270:2005 Tipus 5 Classe A-B-C-D-E”. Tauler de metacrilat de 1800
x 1050 x 15 mm, amb marc metàl·lic de reforç, cèrcol reglamentari basculant de doble efecte i xarxa de
cotó.

- Cable d'acer tipus tambor de 200 mm.

- Quadre elèctric de maniobra amb inversors instal·lats en el seu interior amb botonera de pujada i bai-
xada i atur d'emergència.

- Subestructura metàl·lica en base de pènduls metàl·lics ancorats amb brides en l'estructura existent,
elements metàl·lics acabats pintats color blanc i instal·lacions elèctriques des de motors fins a quadre
maniobra mitjançant cable “intumescent”.

SERVEIS:

- Transport, instal·lació, configuració, proves i posada en servei.

- Garantia durant 24 mesos de tots els elements objecte de subministrament.

TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada i els departaments d'Intervenció i Contrac-
tació i seguir en l'expedient el procediment establit per la normativa vigent.

7é.- EDUCACIÓ.- 1540/2017.- APROVAR LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA RENOVACIÓ DE
LA FUSTERIA EXTERIOR DEL CEIP L'HORTA.

Es dóna compte de l'expedient relatiu al Pla municipal de manteniment d'escoles en centres d'Educació
Infantil i Primària de la Diputació Provincial de València i que donen servei a diversos nuclis intermunici-
pals de la població, que s'articula en forma de subvenció nominativa prevista en el seu pressupost de
l'exercici 2017 per a “finançar les inversions en la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència
energètica per mitjà d'actuacions preferents sobre la fusteria de portes i finestres en els centres d'edu-
cació”, així com quants antecedents, informes i documents es relacionen amb el mateix, sobre la base
dels següents:
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I.- ANTECEDENTS

I.1.- Acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació Provincial de València de data 28 de juliol de
2017, que articula en forma de subvenció nominativa prevista en el Pressupost de Despeses de la Dipu-
tació de València de l'exercici 2017, el Pla municipal de manteniment d'escoles en centres d'Educació In-
fantil i Primària pertanyents als respectius ajuntaments de la província de València.

I.2.- Subvenció al CEIP L'Horta de Paiporta per import de 230.000,00.-€, segons el llistat de subvencion-
s-inversions que tenen com a objecte la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència energètica
mitjançant actuacions preferents en la fusteria.

I.3.- Notificació del decret de la Presidència de la Diputació de València nº 672 de 15 de gener de 2018
prorrogant fins al 15/05/2018 la data de presentació per part dels ajuntaments de la documentació rela-
tiva als projectes, memòries, pressuposts de la inversió subvencionada i butlletes d’estat d'adjudicació.

I.4.- Adjudicació de la contractació del projecte tècnic, estudi de seguretat i salut, direcció d'obra i coor-
dinació de seguretat i salut de l'obra de renovació de la fusteria exterior del CEIP L'Horta a l'arquitecte,
Sr. Pau Ginés Sánchez, mitjançant decret del regidor de la Regidoria d'Educació nº73/2018 de 29 de ge-
ner de 2018.

I.5.- En data 12 de febrer de 2018 l'arquitecte, Sr. Pau Ginés Sánchez, presenta mitjançant registre d'en-
trada nº 2018004287, la memòria tècnica valorada per a la renovació de la fusteria exterior del CEIP
L'Horta, sent el pressupost d'execució per contracta de 189.782,93.-€ més 39.854,42.-€ en concepte d'I-
VA, ascendint l'import total a 229.637,35.-€ (IVA inclòs)-DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS TRENTA-
SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS-.

I.6.- Informe de comprovació de la documentació tècnica emès per la Unitat Tècnica de Construccions
de  la  Direcció  territorial  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  mitjançant  registre  d'entrada  nº
2018006089 de data 7 de març de 2018, en el qual es considera suficient la documentació tècnica apor-
tada per a definir, valorar i executar l'obra.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Vist el preceptuat en l'art. 31.2 i 36.1a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de rè-
gim local, que estableix com a finalitats pròpies i específics de la província, garantir els principis de soli-
daritat i equilibri intermunicipals en el marc de la política econòmica i social, assegurant la prestació in-
tegral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal, així com
participar en la coordinació de l'Administració local amb la de la Comunitat Autònoma.

II.2.- Vist que en l'art. 36.2b) de la LRBRL, s'assegura l'accés de la població de la província al conjunt dels
serveis mínims de competència municipal i a la major eficàcia i economia en la prestació d'aquests mi-
tjançant qualssevol de les fórmules d'assistència i cooperació municipal i que amb aquesta finalitat, les
diputacions o entitats equivalents podran adoptar subvencions i ajudes amb càrrec als seus recursos
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propis per a la realització del manteniment d'obres i serveis municipals, que s'instrumentaran a través
de plans especials i o altres instruments específics.

II.3.- Vist el que es disposa en l'art. 25.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de rè-
gim local, en la nova redacció realitzada a través de la Llei 27/2013, de 27 d'abril, sobre racionalització i
sostenibilitat de l'administració local i en el qual estableix com a competència pròpia municipal la con-
servació, manteniment i vigilància dels edificis destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació
primària i educació especial, entre uns altres.

La Junta de Govern Local , per unanimitat, ACORDA

PRIMER.- Aprovar la memòria tècnica valorada per a la renovació de la fusteria exterior del CEIP L'Horta
redactada per l'arquitecte, Sr. Pau Ginés Sánchez, per a la millora de les condicions d'habitabilitat i efi-
ciència energètica mitjançant actuacions preferents en la fusteria del CEIP L'Horta per un import de
189.782,93.-€ més 39.854,42.-€ en concepte d'IVA, ascendint l'import total a 229.637,35.-€ (IVA inclòs)-
DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS-.

SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació Provincial de València, als departaments d'Intervenció i
Contractació i seguir en l'expedient el procediment establit per la normativa vigent.

8é.- OCUPACIÓ I COMERÇ.- 00118/2018.- DENEGAR AUTORITZACIÓ D'OBERTURA DEL DIA 16 D'AGOST
A LA MERCANTIL CONSUM COOP. VALENCIANA.

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Amparo Cervera Gómez representant de “CONSUM, Coop
VALENCIANA” dedicada a la venda de béns diaris situats en l'Av. Alginet , nº 1 de Silla (València) mi-
tjançant escrit rebut en el Registre General d'aquest Ajuntament amb data, 15 de gener de 2018, d'auto-
rització per a l'obertura del dijous 16 d'agost de 2018 per a tot el comerç al detall de Paiporta, a canvi de
renunciar a l'obertura del 25 de novembre de 2018 (festiu autoritzat per la Resolució de 5 de desembre
de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es de-
terminen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2018) i que es comunique al
Servei Territorial aquesta autorització.

I.2.- Vistos els informes preceptius emesos per les organitzacions següents:

-Unió de consumidors de la Comunitat Valenciana de 30 de gener de 2018.

-Associació de Supermercat de la Comunitat Valenciana de 21 de febrer de 2018.

-Tyrius. València, de 31 de gener de 2018.

-Unió General de Treballadors, de data 30 de gener.
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-Confederació d'Empresaris del Comerç i Serveis de la Comunitat Valenciana de 31 de gener de 2018.

-Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris de 8 de febrer de 2018.

-Comissions Obreres de 30 de gener de 2018.

-Confederació de Comerciants i Autònoms de la Comunitat Valenciana de data 30 de gener de 2018.

-Unió Gremial de 12 de febrer de 2018.

-El sindicat FETICO, de data 30 de gener de 2018.

I.3.- Dictamen del Consell Local de Comerç celebrat el dia 30 de gener de 2018.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- Resolució de 5 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial
en 2018.

II.2.- Article 28 de la Llei 21/2017 del 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa, fi-
nancera i d'organització de la Generalitat Valenciana (DOGV 30/12/2017), que modifica entre uns altres
els articles 22 i 23 de la Llei 3/2011, de 23 de març de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valen-
ciana, l'article 23 de la qual disposa:

Article 23 Competència municipal per a la determinació dels diumenges i festius que els comerços po-

dran romandre oberts al públic.

Es faculta als Ajuntaments perquè, atenent a l'atractiu comercial para les persones consumidores, pu-

guen realitzar els següents canvis:

a) Habilitar els festius locals del seu àmbit com d’obertura.

b) Substituir fins a dos diumenges o festius dels habilitats per resolució de la Conselleria

competent en matèria de comerç per dos dies festius en el seu àmbit local.

c) Sol·licitar la deshabilitació, per al seu àmbit, d'un màxim de dos diumenges o festius de

caràcter estatal o autonòmic que hagen sigut habilitats per resolució de la Conselleria

competent en matèria de comerç. La sol·licitud haurà de motivar-se que el dia que se so-

l·licita coincideix amb festivitats tradicionals locals o situacions excepcionals d'anàloga

transcendència.

d) Quant existisca una acumulació de diumenges o festius per ser consecutius, i un d'ells

siga festiu local no habilitat, l'Ajuntament habilitarà el diumenge o festius no local, sem-

pre que hi haja petició de part interessada.
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En virtut de quant antecedeix, en ús de les atribucions conferides per decret 687/2015 de 3 de juliol, mi-
tjançant el qual es deleguen competències de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.-Denegar la sol·licitud presentada per CONSUM Soc. COOPERATIVA VALENCIANA en la qual se
sol·licita autorització per a l'obertura del dia 16 d'agost a canvi de renunciar a l'obertura del 25 de no-
vembre de 2018, motivant aquesta denegació en la necessitat de preservar els interessos de tots els for-
mats comercials, especialment de les pimes i autònoms de comerç local, per la seua incidència di-recta
en l'economia local i en l’àmbit social de Paiporta, així com per l'interès de mantenir els elements singu-
lars de les festes patronals molt significatives en la població i la necessitat de conciliar vida familiar i la-
boral dels treballadors i treballadores del sector.

SEGON.- Traslladar als Serveis Territorials de Comerç i Consum aquesta resolució així com a la resta de
persones interessades.

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

9.1.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 02052/2017.- LLICENCIA EDIFICACIÓ 23 HABITA-
TGES,  LOCAL  I  DOS  SOTERRANIS  PER  A  GARATGE  EN  CARRER  FINLÀNDIA  12  (REF.  CADASTRAL
2881901YJ2628S0001H).

I.- FETS

I.1.- Sr. Jaime Pons Tarazona, en nom i representació de la mercantil RESIDENCIAL TERRAZAS VILLA AM-
PARO PAIPORTA 2017, SL, en data 9 de juny de 2017 sol·licita llicència per a construir un edifici de 23 ha-
bitatges, local en planta baixa i dues plantes soterrani per a garatge i trasters en el carrer Finlàndia, 12
amb referència cadastral 2881901YJ2628S0001H (finca resultant 4 del Sector-2) segons projecte redac-
tat pel Sr. José Soria Comes, completant la documentació en data 12 de març de 2018.

I.2.- La parcel·la té la condició de solar i es troba en Zona d'Eixample 2 del Sector 2 d'ús residència, i amb
pla parcial aprovat per acord plenari de data 22 de novembre de 2001, reparcel·lat i urbanitzat íntegra-
ment.

I.3.-Consta autorització emesa per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria en matèria de Servituds Aeronàu-
tiques (AESA).

I.4.- Informes tècnics i jurídic favorables, amb les condicions arreplegades en la part resolutiva.

II.- FONAMENTS DE DRET

II.1.- L'obres que es van a realitzar estan subjectes a llicència urbanística segons el que es disposa en
l'art. 213 a) de la Llei 5/2014, de la Generalitat, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i pai-
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satge de la Comunitat Valenciana.

II.2.- La parcel·la compleix amb el que es disposa en l'art. 177 de la indicada llei que, regula la condició
jurídica de solar, establint que són solars les parcel·les legalment dividides o conformades que, tenint
característiques adequades per a servir de suport a l'aprofitament que els assigne el pla, stiguen a més
urbanitzades conformement a les alineacions, rasants i normes tècniques establides pel mateix.

II.3.-- Article 1.4.1. de les Normes Urbanístiques del PGOO regula els actes subjectes a llicència.

II.4.- Article 27 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i foment de la qualitat de
l’edificació.

II.5.- Art. 30 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, modificat pel RD 297/2013, de 26 d'abril de servituds
aeronàutiques que estableix la necessitat d'acord favorable d’AESA per a l'autorització de construccions,
instal·lacions o plantacions en els espais i zones afectades per les servituds aeronàutiques.

II.6.- Segons el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables, la parcel·la es troba en Zona Inun-
dable, per la qual cosa haurà de tenir en compte les limitacions als usos del sòl previstes en l'art. 14 bis
del Reglament del Domini Públic Hidràulic. Amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor haurà
de disposar del certificat del Registre de la Propietat en el qual s'acredite que existeix anotació registral
indicant que la construcció es troba en zona inundable i s'haurà de facilitar a l'ajuntament documentació
suficient que justifique el compliment d'aquest requisit. També la declaració responsable en la qual ex-
presse clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, i
es compromet a traslladar aqueixa informació als possibles afectats, amb independència de les mesures
complementàries que estime oportú adoptar per a la seua protecció. Aquesta declaració responsable
haurà d'estar integrada, si escau, en la documentació de l'expedient d'autorització.

CONSIDERANT el que es disposa en els fonaments jurídics anteriors i segons allò que s'ha fixat en la Llei
7/1985, de 2 d'abril, ROF i RJ de les entitats locals, Resolució de l'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 dispo-
sicions d'aplicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i prèvia l'especial declaració d'urgència exigida per l'article 83
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, acorda:

PRIMER.- Concedir a la mercantil RESIDENCIAL TERRAZAS VILLA AMPARO PAIPORTA 2017, SL, llicència
d'edificació per a construir un edifici de 23 habitatges, local i dos plantes soterrani per a garatge i tras-
ters  en  el  carrer  Finlàndia  12,  (finca  resultant  4  del  Sector-2)  amb  referència  cadastral  2881901Y-
J2628S0001H, segons projecte redactat per l'arquitecte, Sr. José Soria Comes, condicionada a:

1.- Qualsevol trencament o desperfecte en la via pública que es produïsca per motiu de l'execució de les
obres, serà responsabilitat del promotor de les mateixes, quedant finançada mitjançant aval bancari per
import de 24.640,00.-€. Així mateix el titular de la llicència adoptarà quantes mesures siguen necessàries
perquè els serveis urbanístics que puguen veure's afectats per les obres no patisquen cap dany ni es ve-
gen interromputs, en cas d'estar afectats, hauran d'anar enterrats per la vorera que haurà de ser pavi-
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mentada amb rajola existent en la zona.

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

3.- Els guals per a vehicles hauran de complir el previst en l'Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria
de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/23004, de 5 de març, del Consell de la
Generalitat, en matèria d'accés al medi urbà.

4.- La xarxa d'evacuació interior d'aigües haurà de ser de tipus separativa. La connexió al clavegueram
general, tant de residuals com de pluvials, deurà complir l'Ordenança municipal d'abocaments i per al
permís de connexió es deuen presentar plànols a escala 1:100 de l'escomesa, arqueta de registre o con-
trol i connexió a la xarxa general de sanejament.

5.- A aportar prèviament a l'inici de l'obra: assegurança de Responsabilitat Civil vigent durant el munta-
tge, funcionament, desmuntatge i estada en obra de la grua torre, si la hi hagués. Nomenament del
constructor signat tant per aquest com pel representant legal del promotor. Projecte d'execució visat
certificat del Registre de la Propietat en el qual s'acredite que existeix anotació registral indicant que la
construcció es troba en zona inundable.

6.- Al que es disposa en l'autorització d’AESA, en la qual s'estableix:

a) Cota (msnm): 21,92; altura (m): 19,37; elevació (msnm): 41,29, aquests valors inclouen l’edificació i
les bastides i tots els seus elements tals com a antenes, parallamps, ximeneres, equips d'aire condicio-
nat, caixes d'ascensors, cartells, rematades decoratives (cartells, il·luminació, etc.) o qualsevol afegit so-
bre les mateixes, així com els mitjans electromecànics que puguen ser necessaris durant la seua cons-
trucció.

b) Donada la situació i altura de la construcció projectada, si es necessària la utilització de mitjans elec-
tromecànics que superen l'altura autoritzada, haurà de sol·licitar-se la corresponent autorització de for-
ma prèvia i preceptiva a la seua instal·lació, fent referència a l'expedient.

c) L'incompliment dels punts anteriors que comprometa la seguretat i/o afecte a la regularitat de les
operacions de l'aeroport de València suposarà la revocació i pèrdua de validesa de l'autorització i repor-
tarà la responsabilitat continguda en la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria i en el Decret
584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques.

SEGON.-  Aprovar  provisionalment  la  liquidació  corresponent  de  la  taxa  d'obra  que  ascendeix  a
15.200,74.-€ i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per import de 36.655,61.- €.

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

QUART.- Advertir a les persones interessades que la llicència caducarà als sis mesos des de la seua con-
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cessió en el supòsit de no iniciar-se les obres referides, d'igual manera, caducaran si pateixen una inte-
rrupció de sis mesos.

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

9.2.-SERVEIS SOCIALS.-  01245/2018.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.

Vist l'expedient de la pròrroga del contracte del servei de teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de
Paiporta, va ser adjudicat a l'entitat “CREU ROJA ESPANYOLA, (expt. 31/2016), i quants informes i docu-
ments obren en el mateix i sobre la base dels següents

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Escrit de l'entitat “CREU ROJA ESPANYOLA”, de data 15 de març de 2018 (RE 2018 de 16 de gener de
2018) sol·licitant la pròrroga del contracte del citat servei de teleassistència, del que són adjudicataris.

I.2.- Contracte de servei de teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de Paiporta, subscrit amb l'enti-
tat  “CREU ROJA ESPANYOLA, en data 30 de març de 2017 (expt.  31/2016), amb un any de durada.
Aquest contracte estableix en la clàusula cinquena: la durada del present contracte és d'UN ANY, a
comptar des del dia 1 d'abril de 2017, amb l'opció de realitzar una pròrroga anual, sense que en cap cas,
la durada del contracte puga ser superior als dos anys. La pròrroga es realitzarà de mutu acord entre les
parts abans de la finalització del contracte i hauran d'acordar-se expressament per la Corporació.

I.3.- Informe de la treballadora social de data 14 de març de 2018, sobre la procedència de prorrogar el
citat contracte, ja que el contractista presta el servei de forma satisfactòria i segons les condicions esta-
blides.

I.4.- Existència de consignació pressupostària en les partida 23110 22799 del pressupost municipal vi-
gent per a atendre les despeses derivades de la pròrroga (RC 20180004526).

I.5.- Informe proposta d'aprovació de la pròrroga citada de la TAG de Contractació de data 22 de març
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
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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 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 la pròrroga anual del contracte del servei de teleassistència domiciliària de l'Ajunta-
ment de Paiporta, subscrit amb l'entitat “CREU ROJA ESPANYOLA”, amb CIF nº Q-2866001-G, amb efec-
tes des del 30 de març de 2018 al 29 de març de 2019, després de la qual el contracte es donarà per fi-
nalitzat.

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 23110 22799 (RC 20180004526) del
pressupost municipal vigent, per a atendre les despeses derivades de la pròrroga del contracte, per im-
port de 12.960 euros (IVA exempt).

TERCER.- Seguir el procediment i els tràmits legalment establits i notificar el present acord a la persona
interessada i als serveis municipals afectats.

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 minuts del 26 de març 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 16 d´abril de 2018.

L’ALCALDESSA EL SECRETARI
  
 

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