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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL 
DIA 23 DE SETEMBRE DE 2021.

ASSISTENTS

Andrés Verdú Reos Alcalde-President
Pedro Alemany Pérez Tinent d'alcalde
José Carlos Gil Piñar Tinent d'alcalde
Isabel Vicenta Perona Alitte Tinenta d'alcalde
Vicente José Sebastiá López Tinent d'alcalde
María Asunción Lloret Ortigosa Tinenta d'alcalde
José Ramón Uclés Jiménez Tinent d'alcalde

També assisteixen:

Juan Lloret Mauri Interventor
Juan Bautista Renart Moltó Secretari

ABSENTS

Marta Sellés Senabre Tinenta d'alcalde

Inici: 09:00 horas Fi: 09:56 horas
Lloc: Alcaldia

En la Vila Joiosa a la data i hora indicades, es reunixen en l'Alcaldia d'aquest 
Ajuntament els/les Regidors abans esmentats, baix la presidència de l'Alcalde-President de 
l'Ajuntament, per a celebrar la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. Actua com a Secretari el que ho és de la Corporació.

Comprovada l'assistència de membres suficients per a constituir vàlidament la Junta 
de Govern Local, l'Alcalde declara oberta la sessió i passa seguidament a tractar els 
assumptes que conformen l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. SECRETARIA. 
Expediente: 20/2021/SESJGL.

ACTES. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 
DATA 9.09.2021.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:

Al no fer-se cap observació a l'acta de data 
9.09.2021, queda esta aprovada.

Al no hacerse observación alguna al acta de 
fecha 9.09.2021, queda ésta aprobada.
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Aprovada per unanimitat/Aprobada por unanimidad

2. RECURSOS HUMANOS. 
Expediente: 6810/2021.

  
 
 
 
RECURSOS HUMANS. RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTATS I TRIENNI, 
EXPEDIENT NÚM. 6810/2021. 
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     
 

Francisco Carreres Llorente, Regidor delegat 
de Personal, proposa:

Vist l'informe de Personal, segons el qual: “ 
Vista la instància presentada per Sra. /.../, Reg. 
Ent. Personal núm. 1470, de 24 de maig de 
2021, funcionària interina d'aquest Ajuntament, 
Tècnic de Secretaria, en la qual sol•licita el 
reconeixement de serveis prestats havent 
exercit serveis anteriorment en altres 
Administracions.

 Vistos els dades que consten en el Registre de 
Personal d'aquest Ajuntament, i els aportats per 
la interessada al costat de sol•licitud, 
comprensius d'Informe de vida laboral i 
certificacions de Serveis Prestats a 
l'Ajuntament de Benidorm i en la Generalitat 
Valenciana, on s'acredita que Sra. /.../ ha 
prestat serveis en l'Administració  Pública 
durant els següents períodes:

 
- Entitat Pública Empresarial Correus i Tel. 

Auxiliar Correus, Contracte Laboral: Del 
1/7/1987 al 15/9/1987: (2 mesos i 15 
dies. Grup cotització 07).

- Entitat Pública Empresarial Correus i Tel. 
Auxiliar Correus, contracte laboral: Del 
7/10/1988 al 31/12/1988: (2 mesos i 25 
dies. Grup cotització 07).

- Entitat Pública Empresarial Correus i Tel. 
Auxiliar Correus, contracte laboral: Del 
1/6/1989 al 30/9/1989: (4 mesos. Grup 

Francisco Carreres Llorente, Concejal 
delegado de Personal, propone:

Visto el informe de Personal, según el cual:              
“ Vista la instancia presentada por Dña. /.../, 
Reg. Ent. Personal nº 1470, de 24 de mayo de 
2021, funcionaria interina de este Ayuntamiento, 
Técnico de Secretaría, en la que solicita el 
reconocimiento de servicios prestados habiendo 
desempeñado servicios anteriormente en otras 
Administraciones.

 Vistos los datos obrantes en el Registro 
de Personal de este Ayuntamiento, y los 
aportados por la interesada junto a solicitud, 
comprensivos de Informe de vida laboral y 
certificaciones de Servicios Prestados en el 
Ayuntamiento de Benidorm y en la Generalitat 
Valenciana, donde se acredita que  Dña. /.../ ha 
prestado servicios en la  Administración  Pública 
durante los siguientes períodos:

 
- Entidad Pública Empresarial Correos y 

Tel. Auxiliar Correos, Contrato Laboral: 
Del 1/7/1987 al 15/9/1987:  (2 meses y 15 
días. Grupo cotización 07).

- Entidad Pública Empresarial Correos y 
Tel. Auxiliar Correos, contrato laboral: Del 
7/10/1988 al 31/12/1988:  (2 meses y 25 
días. Grupo cotización 07).

- Entidad Pública Empresarial Correos y 
Tel. Auxiliar Correos, contrato laboral: Del 
1/6/1989 al 30/9/1989:  (4 meses. Grupo 
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cotització 07).
- Ajuntament de Benidorm, Auxiliar 

Administratiu , Contracte Laboral : Del 
11/7/1990 al 30/9/1996 (6 anys, 2 
mesos i 20 dies. Grup C2).

- Generalitat Valenciana. Docent Mestra. 
Funcionària Interina: Del 1/10/1996 al 
31/8/1997: (11 mesos. Grup A2).

- Generalitat Valenciana. Docent Mestra. 
Funcionària Interina: Del 16/09/1997 al 
31/8/1998: (11 mesos i 15 dies . Grup 
A2).

- Ajuntament de Benidorm, Auxiliar 
Administratiu, Contracte Laboral : Del 
1/09/1998 al 14/05/2000 (1 any, 8 
mesos i 14 dies Grup C2).

- Ajuntament de Benidorm, Administratiu , 
Contracte Laboral : Del 15/05/2000 al 
17/12/2000 (7 mesos i 2 dies. Grup C1).

- Ajuntament de Benidorm, Administratiu , 
Funcionària de carrera : Del 18/12/2000 
al 17/05/2021 (20 anys i 5 mesos. Grup 
C1).

- Ajuntament de la Vila Joiosa, funcionària 
interina, Tècnic de Secretaria (Del 
18/05/2021 al 24/05/2021, data de la 
seua sol•licitud, 7 dies. Grup A2).

El que fa un total de 31 anys, 7 mesos i 8 dies 
fins al dia 24 de maig de 2021, en què la 
interessada va presentar la seua sol•licitud. 

Considerant que conforme al que es disposa en 
el 23 b) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, són 
retribucions bàsiques els triennis, consistents 
en una quantitat igual per a cada Subgrup o 
Grup, per cada tres anys de servei .
 

Considerant que de conformitat amb el que es 
disposa en el vigent art. 23, 2 b) de la Llei 
30/84, de 2 d'agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, en el cas en què 
un funcionari canvie d'adscripció a grup abans 
de completar un trienni, la fracció de temps 
transcorregut es considerarà com a temps de 
serveis prestats en el nou grup.

cotización 07).
- Ayuntamiento de Benidorm, Auxiliar 

Administrativo , Contrato Laboral : Del 
11/7/1990 al 30/9/1996 (6 años, 2 meses y 
20 días. Grupo C2).

- Generalitat Valenciana. Docente Maestra.  
Funcionaria Interina: Del 1/10/1996 al 
31/8/1997: (11 meses. Grupo A2).

- Generalitat Valenciana. Docente Maestra.  
Funcionaria Interina: Del 16/09/1997 al 
31/8/1998: (11 meses y 15 días . Grupo 
A2).

- Ayuntamiento de Benidorm, Auxiliar 
Administrativo, Contrato Laboral : Del 
1/09/1998  al 14/05/2000 (1 año, 8 meses 
y 14 días Grupo C2).

- Ayuntamiento de Benidorm, Administrativo 
, Contrato Laboral : Del 15/05/2000  al 
17/12/2000 (7 meses y 2 días. Grupo C1).

- Ayuntamiento de Benidorm, Administrativo 
, Funcionaria de carrera : Del 18/12/2000  
al 17/05/2021 (20 años y 5 meses. Grupo 
C1).

- Ayuntamiento de Villajoyosa, funcionaria 
interina, Técnico de Secretaría (Del 
18/05/2021 al 24/05/2021, fecha de su 
solicitud, 7 días. Grupo A2).

Lo que hace un total de 31 años, 7 meses 
y 8 días  hasta el día 24  de mayo de 2021,  en 
que la interesada  presentó su solicitud. 

Considerando que conforme a lo 
dispuesto en el 23 b) del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba  
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, son retribuciones básicas 
los trienios, consistentes en una cantidad igual 
para cada Subgrupo o Grupo, por cada tres años 
de servicio .

 
Considerando que de conformidad con lo 

dispuesto en el vigente art. 23, 2 b) de la Ley 
30/84, de 2 de agosto, de medidas para la 
reforma de la función pública,  en el  caso en que 
un funcionario cambie  de adscripción a grupo 
antes de completar un trienio, la fracción de 
tiempo transcurrido se considerará como tiempo 
de servicios prestados en el nuevo grupo.

Considerando que según lo establecido en 
el art. 25 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
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Considerant que segons el que s'estableix en 
l'art. 25 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, els 
funcionaris interins percebran les retribucions 
bàsiques corresponents al Subgrup o Grup 
d'adscripció, i així mateix se'ls reconeixeran els 
triennis corresponents als serveis prestats 
abans de l'entrada en vigor de l'Estatut que 
tindran efectes retributius únicament a partir de 
l'entrada en vigor d'aquest.

Considerant que conforme al que es disposa en 
l'art. 22, apartat Tres, de la Llei 11/2020, de 30 
de desembre de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2021, els funcionaris interins 
inclosos en l'àmbit d'aplicació de l'EBEP 
percebran les retribucions bàsiques, inclosos 
triennis, corresponents al grup o subgrup en el 
qual estiga classificat el Cos o Escala, en el 
qual hagen sigut nomenats com a interins i les 
retribucions complementàries que 
corresponguen al lloc de treball que 
exercisquen.

Considerant que la interessada ha sol•licitat el 
reconeixement de serveis a l'efecte d'antiguitat 
mitjançant instància de data 24 de maig de 
2021 i atés que segons disposa l'RD 1641/1982 
de desenvolupament de la Llei 70/1978, el 
procediment s'inicia a instàncies de l'interessat.

Considerant el que es disposa en l'art. 34 de la 
Llei 33/1987, de 23 de desembre, segons el 
qual, les retribucions bàsiques i 
complementàries dels funcionaris que es 
reporten amb caràcter fix i periodicitat mensual, 
es faran efectives per mensualitats completes i 
d'acord amb la situació i drets del funcionari 
referits al primer dia hàbil del mes al fet que 
corresponguen, excepte en els casos 
expressament tipificats, en què es reportaran 
per dies.

Vistos els antecedents de fet i fonaments de 
dret, es formula la següent PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ:

PRIMER.- El reconeixement dels serveis 
prestats per Sra. /.../ en l'Administració Pública 
per un total de 31 anys, 7 mesos i 8 dies fins al 

30 de octubre, por el que se aprueba  el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público,  los funcionarios interinos 
percibirán las retribuciones básicas 
correspondientes al Subgrupo o Grupo de 
adscripción, y asimismo  se les reconocerán los 
trienios correspondientes a los servicios 
prestados antes de la entrada en vigor del 
Estatuto que tendrán efectos retributivos 
únicamente a partir de la entrada en vigor del 
mismo.

Considerando que conforme a lo 
dispuesto en el art. 22, apartado Tres, de la Ley 
11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021,  los 
funcionarios interinos incluidos en el ámbito de 
aplicación del EBEP percibirán las retribuciones 
básicas, incluidos trienios, correspondientes al 
grupo o subgrupo en el que esté clasificado el 
Cuerpo o Escala, en el que hayan sido 
nombrados como interinos y las retribuciones 
complementarias que correspondan al puesto de 
trabajo que desempeñen.

Considerando que la interesada  ha 
solicitado el  reconocimiento de servicios a 
efectos de antigüedad mediante instancia de 
fecha 24 de mayo de 2021  y dado que según 
dispone el RD 1641/1982 de desarrollo de la Ley 
70/1978, el procedimiento se inicia a instancia del 
interesado.

Considerando lo dispuesto en el art. 34 de 
la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, según el 
cual, las retribuciones básicas y complementarias  
de los funcionarios que se devenguen con 
carácter fijo y periodicidad mensual, se harán 
efectivas por mensualidades completas y de 
acuerdo con la situación y derechos del 
funcionario referidos al primer día hábil del mes a 
que correspondan, salvo en los casos 
expresamente tipificados, en que se devengarán 
por días.

Vistos los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho, se formula la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- El reconocimiento de los 
servicios prestados por  Dña. /.../  en la 
Administración Pública  por un total de 31 años, 7 
meses  y 8 días hasta el 24  de mayo de 2021 en 
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24 de maig de 2021 en què la interessada 
presenta la seua sol•licitud. 

SEGON.- El reconeixement de 3 triennis 
corresponents al Grup de classificació C2 i 7 
triennis corresponents al Grup de classificació 
C1, amb efectes administratius en el seu 
compliment del dia 18 d'octubre de 2019 i 
efectes econòmics de l'1 de juny de 2021. Així 
mateix el compliment del seu pròxim trienni el 
dia 18 d'octubre de 2022, es perfeccionarà en 
el grup de classificació del lloc que ocupa en 
interinitat, A2, conforme al que es preveu en 
l'art. 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.”

Considerant que conforme al que es disposa en 
la Resolució núm. 201902727, d'1 de juliol de 
2019, la declaració de jubilació del personal 
d'aquest Ajuntament correspon a la Junta de 
Govern Local, 
 

Per mitjà del present PROPOSE:

PRIMER.- El reconeixement dels serveis 
prestats per Sra. /.../ en l'Administració Pública 
per un total de 31 anys, 7 mesos i 8 dies fins al 
24 de maig de 2021 en què la interessada 
presenta la seua sol•licitud. 

SEGON.- El reconeixement de 3 triennis 
corresponents al Grup de classificació C2 i 7 
triennis corresponents al Grup de classificació 
C1, amb efectes administratius en el seu 
compliment del dia 18 d'octubre de 2019 i 
efectes econòmics de l'1 de juny de 2021. Així 
mateix el compliment del seu pròxim trienni el 
dia 18 d'octubre de 2022, es perfeccionarà en 
el grup de classificació del lloc que ocupa en 
interinitat, A2, conforme al que es preveu en 
l'art. 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic

És quant he de proposar a aquest òrgan 
municipal que no obstant això resoldrà com a 
millor procedisca. 

que la interesada  presenta su solicitud.  

SEGUNDO.- El reconocimiento de 3  
trienios correspondientes al Grupo de 
clasificación C2 y 7 trienios  correspondientes al 
Grupo de clasificación C1, con efectos 
administrativos en su cumplimiento del  día 18 de 
octubre de 2019  y efectos económicos del 1 de 
junio de 2021.  Asimismo el cumplimiento de su 
próximo trienio el día 18 de octubre de 2022, se 
perfeccionará en el grupo de clasificación del 
puesto que ocupa  en interinidad, A2, conforme a 
lo previsto en el art. 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba  el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.”

Considerando que conforme a lo dispuesto en la 
Resolución nº 201902727, de 1 de julio de 2019, 
la declaración de jubilación del personal de este 
Ayuntamiento corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, 

 
Por medio del presente PROPONGO:

PRIMERO.- El reconocimiento de los servicios 
prestados por  Dña. /.../  en la Administración 
Pública  por un total de 31 años, 7 meses  y 8 
días hasta el 24  de mayo de 2021 en que la 
interesada  presenta su solicitud.  

SEGUNDO.- El reconocimiento de 3  trienios 
correspondientes al Grupo de clasificación C2 y 
7 trienios  correspondientes al Grupo de 
clasificación C1, con efectos administrativos en 
su cumplimiento del  día 18 de octubre de 2019  
y efectos económicos del 1 de junio de 2021.  
Asimismo el cumplimiento de su próximo trienio 
el día 18 de octubre de 2022, se perfeccionará 
en el grupo de clasificación del puesto que 
ocupa  en interinidad, A2, conforme a lo previsto 
en el art. 76 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba  
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público

Es cuanto tengo que proponer a éste órgano 
municipal que no obstante resolverá como mejor 
proceda.     
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La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

PRIMER.- El reconeixement dels serveis 
prestats per Sra. /.../ en l'Administració 
Pública per un total de 31 anys, 7 mesos i 
8 dies fins al 24 de maig de 2021 en què 
la interessada presenta la seua sol•licitud. 

SEGON.- El reconeixement de 3 triennis 
corresponents al Grup de classificació C2 
i 7 triennis corresponents al Grup de 
classificació C1, amb efectes 
administratius en el seu compliment del 
dia 18 d'octubre de 2019 i efectes 
econòmics de l'1 de juny de 2021. Així 
mateix el compliment del seu pròxim 
trienni el dia 18 d'octubre de 2022, es 
perfeccionarà en el grup de classificació 
del lloc que ocupa en interinitat, A2, 
conforme al que es preveu en l'art. 76 del 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
públic

PRIMERO.- El reconocimiento de los 
servicios prestados por  Dña. /.../  en la 
Administración Pública  por un total de 31 
años, 7 meses  y 8 días hasta el 24  de 
mayo de 2021 en que la interesada  
presenta su solicitud.  

SEGUNDO.- El reconocimiento de 3  
trienios correspondientes al Grupo de 
clasificación C2 y 7 trienios  
correspondientes al Grupo de clasificación 
C1, con efectos administrativos en su 
cumplimiento del  día 18 de octubre de 
2019  y efectos económicos del 1 de junio 
de 2021.  Asimismo el cumplimiento de su 
próximo trienio el día 18 de octubre de 
2022, se perfeccionará en el grupo de 
clasificación del puesto que ocupa  en 
interinidad, A2, conforme a lo previsto en el 
art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba  el 
texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público

 La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

3. RECURSOS HUMANOS. 
Expediente: 10589/2021.

RECURSOS HUMANS. DECLARACIÓ DE CESSAMENT EN EL TREBALL I EXTINCIÓ DEL 
CONTRACTE PER JUBILACIÓ, EXPEDIENT NÚM. 10589/2021.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     
 
Francisco Carreres Llorente, Regidor delegat 
de Personal, proposa:
 
Vist l'informe de Personal, segons el qual:

“Vista la instància presentada per Sra. /.../, 

Francisco Carreres Llorente, Concejal 
delegado de Personal, propone:

Visto el informe de Personal, según el cual:              

“Vista la instancia presentada por  Dña. /.../,  Reg. 
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Reg. Ent. Personal núm. 2047, de 20 de juliol 
de 2021, treballadora laboral indefinida 
d'aquest Ajuntament, que presta serveis com a 
Operària de Neteja , mitjançant la qual sol•licita 
la jubilació amb efectes del dia 8 d'octubre de 
2021, amb 63 anys, sent el seu últim dia de 
treball el dia 8 d'octubre de 2021.

Vist que la sol•licitant acompanya al costat de 
la seua sol•licitud fotocopia del seu Document 
Nacional d'Identitat, Informe de Vida Laboral i 
Informe sobre Jubilació en la modalitat 
anticipada voluntària sobre anys cotitzats.

Considerant el que es disposa en l'art. 208 del 
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
General de la Seguretat Social, quant al 
compliment dels requisits exigits per a l'accés a 
la jubilació anticipada per voluntat de 
l'interessat.

Considerant que segons el que es disposa en 
l'art. 75.3 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la 
Generalitat, de la funció Pública Valenciana, la 
pèrdua de la condició de personal laboral fix es 
produirà per qualsevol de les causes d'extinció 
del contracte de treball previstes en la 
normativa laboral.

Considerant que de conformitat amb el que 
s'estableix amb l'art. 49. 1 f) del RD. 1/1995, de 
24 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
de l'Estatut dels Treballadors, el contracte de 
treball s'extingirà, entre altres, per jubilació del 
treballador.

Considerant que conforme al que es disposa en 
la Resolució núm. 201902727, d'1 de juliol de 
2019, la declaració de jubilació del personal 
d'aquest Ajuntament correspon a la Junta de 
Govern Local, 

PRIMER: Declarar el cessament en el treball i 
l'extinció del seu contracte per jubilació 
anticipada voluntària, amb 63 anys d'edat, de la 
treballadora d'aquest Ajuntament, Sra. /.../, amb 
efectes del dia 8 d'octubre de 2021, sent el seu 
últim dia de treball el 8 d'octubre de 2021, 
conforme a la seua sol•licitud, Reg. Ent. 
Personal. núm. 2047, de 20 de juliol de 2021, 
amb la liquidació de salaris que corresponga a 
la data del seu cessament.”

Ent. Personal nº 2047, de 20 de julio de 2021,  
trabajadora  laboral indefinida de  este 
Ayuntamiento, que presta servicios como 
Operaria de Limpieza , mediante  la que solicita la 
jubilación con efectos del día 8 de octubre de 
2021, con 63 años, siendo su último día de 
trabajo el día 8 de octubre de 2021.

Visto que la solicitante acompaña junto a su 
solicitud fotocopia de su Documento Nacional de 
Identidad, Informe de Vida Laboral e Informe 
sobre Jubilación en la modalidad anticipada 
voluntaria sobre años cotizados.

Considerando lo dispuesto en el art. 208   del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en lo relativo al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el acceso a la jubilación 
anticipada por voluntad del interesado.

Considerando que según lo dispuesto en el art. 
75.3 de la Ley  4/2021, de 16 de abril, de la 
Generalitat, de la función Pública Valenciana, la 
pérdida de la condición de personal laboral fijo se 
producirá por cualquiera de las causas de 
extinción del contrato de trabajo previstas en la 
normativa laboral.

Considerando que de conformidad con lo 
establecido con el art. 49. 1 f) del RD. 1/1995, de 
24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el 
contrato de trabajo se extinguirá, entre otros, por 
jubilación del trabajador.

Considerando que conforme a lo dispuesto en la 
Resolución nº 201902727, de 1 de julio de 2019, 
la declaración de jubilación del personal de este 
Ayuntamiento  corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, 

PRIMERO: Declarar el cese en el trabajo y la 
extinción de su contrato por jubilación anticipada 
voluntaria, con 63 años de edad, de la 
trabajadora de este Ayuntamiento, Dña. /.../, con 
efectos del día 8 de octubre de 2021,  siendo su 
último día de trabajo el 8 de octubre de 2021,  
conforme a su solicitud, Reg. Ent. Personal. nº 
2047, de 20 de julio de 2021,  con la liquidación 
de salarios que corresponda a la fecha de su 
cese.”
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Considerant que conforme al que es disposa en 
la Resolució núm. 201902727, d'1 de juliol de 
2019, la declaració de jubilació del personal 
d'aquest Ajuntament correspon a la Junta de 
Govern Local, 
 
Per mitjà del present PROPOSE:

PRIMER: Declarar el cessament en el treball i 
l'extinció del seu contracte per jubilació 
anticipada voluntària, amb 63 anys d'edat, de la 
treballadora d'aquest Ajuntament, Sra. /.../, amb 
efectes del dia 8 d'octubre de 2021, sent el seu 
últim dia de treball el 8 d'octubre de 2021, 
conforme a la seua sol•licitud, Reg. Ent. 
Personal. núm. 2047, de 20 de juliol de 2021, 
amb la liquidació de salaris que corresponga a 
la data del seu cessament.

És quant he de proposar a aquest òrgan 
municipal que no obstant això resoldrà com a 
millor procedisca. 

Considerando que conforme a lo dispuesto en la 
Resolución nº 201902727, de 1 de julio de 2019, 
la declaración de jubilación del personal de este 
Ayuntamiento corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, 

 
Por medio del presente PROPONGO:

PRIMERO: Declarar el cese en el trabajo y la 
extinción de su contrato por jubilación anticipada 
voluntaria, con 63 años de edad, de la 
trabajadora de este Ayuntamiento, Dña. /.../, con 
efectos del día 8 de octubre de 2021,  siendo su 
último día de trabajo el 8 de octubre de 2021,  
conforme a su solicitud, Reg. Ent. Personal. nº 
2047, de 20 de julio de 2021,  con la liquidación 
de salarios que corresponda a la fecha de su 
cese.

Es cuanto tengo que proponer a éste órgano 
municipal que no obstante resolverá como mejor 
proceda.     

      
 

La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

ÚNIC: Declarar el cessament en el treball 
i l'extinció del seu contracte per jubilació 
anticipada voluntària, amb 63 anys 
d'edat, de la treballadora d'aquest 
Ajuntament, Sra. /.../, amb efectes del dia 
8 d'octubre de 2021, sent el seu últim dia 
de treball el 8 d'octubre de 2021, 
conforme a la seua sol•licitud, Reg. Ent. 
Personal. núm. 2047, de 20 de juliol de 
2021, amb la liquidació de salaris que 
corresponga a la data del seu cessament.

ÚNICO: Declarar el cese en el trabajo y la 
extinción de su contrato por jubilación 
anticipada voluntaria, con 63 años de 
edad, de la trabajadora de este 
Ayuntamiento, Dña. /.../, con efectos del 
día 8 de octubre de 2021,  siendo su último 
día de trabajo el 8 de octubre de 2021,  
conforme a su solicitud, Reg. Ent. 
Personal. nº 2047, de 20 de julio de 2021,  
con la liquidación de salarios que 
corresponda a la fecha de su cese.

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

4. URBANISMO. 
Expediente: 8245/2021.

URBANISME. EXPEDIENT D’OBRA MAJOR NÚM. 8245/2021. 
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Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     
Pedro Alemany Pérez, Regidor delegat 
d'Urbanisme, proposa:

Vista la petició realitzada per Sr. /.../ en 
representació de la mercantil SOLER 
DENTISTES S.L. en data 28 de juny de 
2021 i registre d'entrada núm. 
2021013180 sol·licitant llicència d'obres 
per al projecte de acondicionament de 
local per a Clínica Dental al carrer Colón 
núm. 32 d'aquest terme municipal.

Vist l'informe tècnic de l'Arquitecte 
Municipal de l'Àrea d'Urbanisme i 
Infraestructures de data 6 d'agost de 
2021, el qual disposa:

Referència: 8245/2021
Procediment: Llicències d’obra 

major
Interessat: /.../ 
Representant:  
URBANISME (AMUÑOZ) 

INFORME TÈCNIC

Se sol·licita llicència municipal d'obres 
per a l'execució d'obres d'adequació de 
local per a clínica dental en Colón, 32, 
de la Vila Joiosa (cadastral 
1559806YH4615N0004UL). Sobre 
aquesta, s'emet el següent informe 
tècnic:

El Pla General d'Ordenació Urbana 
(PGOU) vigent classifica com Urbano 
(ARH-3) el Sòl sobre el qual es presenta 
Declaració Responsable d'obres. Així 
mateix, es troba dins de la fitxa 94 del 
Catàleg de Béns i Espais Protegits del 
PGOU de la Vila Joiosa, no afectant la 
reforma al subsòl.

Vista la sol·licitud, la documentació que 
acompanya i observant que les 
actuacions descrites en el document 
tècnic presentat són viables, tècnica i 

Pedro Alemany Pérez, Concejal delegado 
de Urbanismo, propone:

Vista la petición realizada por D. /.../ en 
representación de la mercantil SOLER 
DENTISTAS S.L. en fecha 28 de junio de 
2021 y registro de entrada nº 2021013180 
solicitando licencia de obras para el 
proyecto de acondicionamiento de local 
para Clínica Dental en la calle Colón nº 32 
de este término municipal.

Visto el informe técnico del Arquitecto 
Municipal del Área de Urbanismo e 
Infraestructuras de fecha 6 de agosto de 
2021, el cual dispone: 

Referencia: 8245/2021
Procedimiento: Licencias de obra 

mayor
Interesado: /.../ 
Representante:  
URBANISMO (AMUÑOZ) 

INFORME TÉCNICO

Se solicita licencia municipal de obras para 
la ejecución de obras de adecuación de 
local para clínica dental en Colón, 32, de 
Villajoyosa (catastral 
1559806YH4615N0004UL). Acerca de 
ésta, se emite el siguiente informe técnico:

El Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) vigente clasifica como Urbano 
(ARH-3) el Suelo sobre el que se presenta 
Declaración Responsable de obras. Así 
mismo, se encuentra dentro de la ficha 94 
del Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del PGOU de Villajoyosa, no 
afectando la reforma al subsuelo.

Vista la solicitud, la documentación que 
acompaña y observando que las 
actuaciones descritas en el documento 
técnico presentado son viables, técnica y 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprobada mitjançant el CSV: 
13523407021727344601 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

urbanísticament, procedeix emetre 
informe tècnic favorable sobre la 
sol·licitud de llicència municipal d'obres 
d'adequació de local per a clínica dental 
en Colón, 32, de la Vila Joiosa (cadastral 
1559806YH4615N0004UL), de la Vila 
Joiosa. Es proposa, així mateix, 
l'autorització d'inici per a les mateixes i 
els terminis de, un mes, per a l'inici de 
les obres, i tres mesos, per a la seua 
execució. La llicència s'ha de 
condicionar a la presentació de:

-Qüestionari estadístic de construcció 
del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana.
-Estudi de Gestió de Residus 
corresponent.
-Justificant del pagament del ICIO 
aplicable.

És quant cal informar.

Vist l'informe jurídic del Tècnic de Gestió 
Urbanística Municipal de l'Àrea d'Urbanisme 
i Infraestructures de data 26 d'agost de 
2021, el qual disposa:

Referència: 8245/2021
Procediment: Llicències d’obra major
URBANISME (EPRATS) 

INFORME JURÍDIC

EXPEDIENT: núm. 3909/2019.
ENCÀRREC: Nº 24921 de 10/09/2019.

049 INFO 2021 EX 8245 2021 EN 56318

Per mitjà del present, vinc a emplenar el 
referit encàrrec, sobre la base dels 
següents:

ANTECEDENTS DE FET.

PRIMER.- Per part de la Sr. /.../, 
mitjançant registre d'entrada 
2021013180 de 28/06/2021, es va 
formalitzar sol·licitud de llicència d'obres 
per a l'execució del PROJECTE DE 
CONDICIONAMENT DE LOCAL PER A 
CLÍNICA DENTAL EN C/ COLÓN Nº 32, 
03570 LA VILA JOIOSA (ALACANT) 

urbanísticamente, procede emitir informe 
técnico favorable acerca de la solicitud de 
licencia municipal de obras de adecuación 
de local para clínica dental en Colón, 32, de 
Villajoyosa (catastral 
1559806YH4615N0004UL), de Villajoyosa. 
Se propone, así mismo, la autorización de 
inicio para las mismas y los plazos de, un 
mes, para el inicio de las obras, y tres 
meses, para su ejecución. La licencia se 
debe condicionar a la presentación de:

- Cuestionario estadístico de construcción 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.
- Estudio de Gestión de Residuos 
correspondiente.
- Justificante del pago del ICIO aplicable.

Es cuanto cabe informar.

Visto el informe jurídico del Técnico de 
Gestión Urbanística Municipal del Área de 
Urbanismo e Infraestructuras de fecha 26 
de agosto de 2021, el cual dispone: 

Referencia: 8245/2021
Procedimiento: Licencias de obra mayor
URBANISMO (EPRATS) 

INFORME JURÍDICO

EXPEDIENTE: nº 3909/2019.
ENCARGO: Nº 24921 de 10/09/2019.

049 INFO 2021 EX 8245 2021 EN 56318

Por medio del presente, vengo a 
cumplimentar el referido encargo, en base 
a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Por parte de la D. /.../, 
mediante registro de entrada 2021013180 
de 28/06/2021, se formalizó solicitud de 
licencia de obras para la ejecución del 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LOCAL PARA CLÍNICA DENTAL EN C/ 
COLÓN Nº 32, 03570 VILLAJOYOSA 
(ALICANTE) redactado por el Arquitecto D. 
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redactat per l'Arquitecte Sr. /.../.

SEGON.- Sobre aquesta documentació 
tècnica s'emet informe favorable de 
l'Arquitecte Municipal de 6/08/2021.

FONAMENTS DE DRET.

PRIMER.- De conformitat amb el que 
s'estableix en l'article 232 del Text Refós 
de la Llei d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, 
del Consell, (d'ara en avant TRLOTUP), 
estan subjectes a llicència urbanística 
les obres d'edificació construcció i 
implantacions de nova planta, quedant, 
la resta de supòsits d'execució d'obres 
de modificació o reforma, sotmesos al 
règim de declaració responsable previst 
en l'article 233 del Text Refós de la Llei 
d'Ordenació Territorial, Urbanisme i 
Paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2021, de 18 de juny, del Consell, 
respecte dels quals no resultarà exigible 
llicència d'edificació.
Estan sotmeses a declaració 
responsable, entre altres:

Les obres de modificació o reforma que 
afecten l'estructura, sense suposar 
substitució o reposició d'elements 
estructurals principals, o a l'aspecte 
exterior i interior de les construccions, 
els edificis i les instal·lacions, que no 
estiguen subjectes a llicència d'acord 
amb l'article 232 d'aquest Text Refós.

Les obres de mera reforma que no 
supose alteració estructural de l'edifici, 
ni afecten elements catalogats o en 
tràmit de catalogació, així com les de 
manteniment de l'edificació que no 
requerisquen col·locació de 
bastimentada en via pública.

La legislació habilita per a tramitar com a 
declaració responsable l'obra 
l'autorització de la qual s'ha interessat, 
no obstant això no es formalitzat la 
tramitació com a declaració 
responsables, sinó com a sol·licitud 
d'autorització.

/.../.

SEGUNDO.-  Sobre esta documentación 
técnica se emite informe favorable del 
Arquitecto Municipal de 6/08/2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 232 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 
junio, del Consell, (en adelante TRLOTUP), 
están sujetas a licencia urbanística las 
obras de edificación construcción e 
implantaciones de nueva planta, quedando, 
el resto de supuestos de ejecución de 
obras de modificación o reforma, sometidos 
al régimen de declaración responsable 
previsto en el artículo 233 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación 
Territorial, Urbanismo y Paisaje, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 
junio, del Consell, respecto de los cuales 
no resultará exigible licencia de edificación.
Están sometidas a declaración 
responsable, entre otras:

Las obras de modificación o reforma que 
afecten a la estructura, sin suponer 
sustitución o reposición de elementos 
estructurales principales, o al aspecto 
exterior e interior de las construcciones, los 
edificios y las instalaciones, que no estén 
sujetas a licencia de acuerdo con el artículo 
232 de este Texto Refundido.

Las obras de mera reforma que no 
suponga alteración estructural del edificio, 
ni afecten a elementos catalogados o en 
trámite de catalogación, así como las de 
mantenimiento de la edificación que no 
requieran colocación de andamiaje en vía 
pública.

La legislación habilita para tramitar como 
declaración responsable la obra cuya 
autorización se ha interesado, sin embargo 
no se formalizado la tramitación como 
declaración responsables, sino como 
solicitud de autorización.
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SEGON.- Considerant el que s'estableix 
en l'art. 238 de la TRLOTUP, on 
s'estableix:

“..1. Les llicències s'atorgaran o 
denegaran d'acord amb les previsions 
de la legislació i del planejament, deixant 
fora de perill el dret de propietat i sense 
perjudici del de tercers......5. Les entitats 
locals denegaran, en exercici de la seua 
potestat de defensa i recuperació dels 
béns de domini públic, les llicències 
l'atorgament de les quals permeta la 
seua ocupació il·legal.”

TERCER.- Considerant el que 
s'estableix en l'art. 244 del TRLOTUP, 
on s'estableix:

“1. Totes les llicències s'atorgaran per 
termini determinat tant per a iniciar, 
concloure i no interrompre les obres, 
d'acord amb l'article 188 d'aquesta llei, 
excepte les referides als usos, que 
tindran vigència indefinida sense 
perjudici de l'obligació legal d'adaptació 
a les normes que a cada moment els 
regulen.
2. Els municipis podran concedir 
pròrrogues dels terminis de les llicències 
per un nou termini no superior a 
l'inicialment acordat, sempre que la 
llicència siga conforme amb l'ordenació 
urbanística vigent en el moment de 
l'atorgament de la pròrroga.

En aquest cas caldrà estar als terminis 
establit en l'informe de l'Arquitecte 
Municipal de 6/08/2021.

QUART.- Considerant el Decret de 
l'Alcaldia número 201902727, de 
1/07/2019, on es resol delegar en la 
Junta de Govern Local, l'atorgament de 
llicències d'obres majors, així com 
llicències de parcel·lació i segregació.

CINQUÉ.- Considerant l'informe tècnic 
favorable emés en data: 6/08/2021.

SISÉ.- Considerant el que s'estableix en 
l'article 5.3 i 5.6 de la llei 39/2015, de 

SEGUNDO.- Considerando lo establecido 
en el art. 238 de la TRLOTUP, donde se 
establece: 

“..1. Las licencias se otorgarán o 
denegarán de acuerdo con las previsiones 
de la legislación y del planeamiento, 
dejando a salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de terceros......5. Las 
entidades locales denegarán, en ejercicio 
de su potestad de defensa y recuperación 
de los bienes de dominio público, las 
licencias cuyo otorgamiento permita su 
ocupación ilegal.”

TERCERO.- Considerando lo establecido 
en el art. 244 del TRLOTUP, donde se 
establece:

 “1. Todas las licencias se otorgarán por 
plazo determinado tanto para iniciar, 
concluir y no interrumpir las obras, de 
acuerdo con el artículo 188 de esta ley, 
salvo las referidas a los usos, que tendrán 
vigencia indefinida sin perjuicio de la 
obligación legal de adaptación a las normas 
que en cada momento los regulen.

2. Los municipios podrán conceder 
prórrogas de los plazos de las licencias por 
un nuevo plazo no superior al inicialmente 
acordado, siempre que la licencia sea 
conforme con la ordenación urbanística 
vigente en el momento del otorgamiento de 
la prórroga.

En este caso habrá que estar a los plazos 
establecido en el informe del Arquitecto 
Municipal de 6/08/2021.

CUARTO.- Considerando el Decreto de la 
Alcaldía número 201902727, de 1/07/2019, 
donde se resuelve delegar en la Junta de 
Gobierno Local, el otorgamiento de 
licencias de obras mayores, así como 
licencias de parcelación y segregación.

QUINTO.- Considerando el informe técnico 
favorable emitido en fecha: 6/08/2021.

SEXTO.- Considerando lo establecido en el 
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Procediment Administratiu comú, on 
s'estableix:

“…3. Per a formular sol·licituds, 
presentar declaracions responsables o 
comunicacions, interposar recursos, 
desistir d'accions i renunciar a drets en 
nom d'una altra persona, haurà 
d'acreditar-se la representació. Per als 
actes i gestions de mer tràmit es 
presumirà aquella representació…
6. La falta o insuficient acreditació de la 
representació no impedirà que es tinga 
per realitzat l'acte de què es tracte, 
sempre que s'aporte aquella o s'esmene 
el defecte dins del termini de deu dies 
que haurà de concedir a aquest efecte 
l'òrgan administratiu, o d'un termini 
superior quan les circumstàncies del cas 
així ho requerisquen…”

En la pàgina 3, del Projecte Tècnic, 
s'identifica al promotor de l'obra amb la 
mercantil SOLER DENTISTES SL, amb 
CIF B-06858476, no obstant això en 
l'autorització conferida a l'Arquitecte Sr. 
Tomàs I. Ingelmo Rodrigo que obra en 
l'expedient i aportada mitjançant registre 
d'entrada 2021013879 de 7/07/2021, és 
donada pel representant de la mercantil 
PROM 95 SL, per la qual cosa no queda 
acreditada la representació tenint en 
compte que aquesta mercantil no és la 
promotora del projecte l'autorització del 
qual s'interessa. Per tot això, abans de 
la concessió de l'autorització urbanística 
procedirà acreditar la representació de la 
mercantil SOLER DENTISTES SL, i que 
el seu legal representant autoritza 
l'Arquitecte Sr. Tomàs I. Ingelmo 
Rodrigo.

PEL QUE VINC A INFORMAR:

PRIMER.- Abans de la concessió de 
l'autorització urbanística procedirà 
acreditar la representació de la mercantil 
SOLER DENTISTES SL, i que el seu 
legal representant autoritza l'Arquitecte 
Sr. Tomàs I. Ingelmo Rodrigo.

SEGON.- Una vegada emplenat 
l'anterior extrem, procedeix informar en 

artículo 5.3 y 5.6 de la ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo común, 
donde se establece: 

“…3. Para formular solicitudes, presentar 
declaraciones responsables o 
comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos 
en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación. Para los 
actos y gestiones de mero trámite se 
presumirá aquella representación…
6. La falta o insuficiente acreditación de la 
representación no impedirá que se tenga 
por realizado el acto de que se trate, 
siempre que se aporte aquélla o se 
subsane el defecto dentro del plazo de diez 
días que deberá conceder al efecto el 
órgano administrativo, o de un plazo 
superior cuando las circunstancias del caso 
así lo requieran…”

En la página 3, del Proyecto Técnico, se 
identifica al promotor de la obra con la 
mercantil SOLER DENTISTAS SL, con CIF 
B-06858476, sin embargo en la 
autorización conferida al Arquitecto D. 
Tomás I. Ingelmo Rodrigo que obra en el 
expediente y aportada mediante registro de 
entrada 2021013879 de 7/07/2021, es 
dada por el representante de la mercantil 
PROM 95 SL, por lo que no queda 
acreditada la representación habida cuenta 
que ésta mercantil no es la promotora del 
proyecto cuya autorización se interesa. Por 
todo ello, antes de la concesión de la 
autorización urbanística procederá 
acreditar la representación de la mercantil 
SOLER DENTISTAS SL, y que su legal 
representante autoriza al Arquitecto D. 
Tomás I. Ingelmo Rodrigo.

POR LO QUE VENGO A INFORMAR: 

PRIMERO.- Antes de la concesión de la 
autorización urbanística procederá 
acreditar la representación de la mercantil 
SOLER DENTISTAS SL, y que su legal 
representante autoriza al Arquitecto D. 
Tomás I. Ingelmo Rodrigo.

SEGUNDO.- Una vez cumplimentado el 
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sentit favorable la concessió de la 
llicència sol·licitada per Sr. /.../, en 
qualitat d'arquitecte i en nom de la 
mercantil SOLER DENTISTES SL amb 
CIF B-06858476, mitjançant registre 
d'entrada 2021013180 de 28/06/2021, 
per a l'execució de les obres del 
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE 
LOCAL PER A CLÍNICA DENTAL EN C/ 
COLÓN Nº 32, 03570 LA VILA JOIOSA 
(ALACANT) redactat per l'Arquitecte Sr. 
/.../.

Aquesta llicència, es concedirà excepte 
el dret de propietat i sense perjudici del 
de tercer.

El que informe els efectes oportuns.

I per tot això formula la següent 
PROPOSTA D'ACORD amb la Junta de 
Govern Local:

PRIMER.- La concessió de la llicència 
sol·licitada per Sr. /.../, en qualitat 
d'arquitecte i en nom de la mercantil 
SOLER DENTISTES SL amb CIF B-
06858476, mitjançant registre d'entrada 
2021013180 de 28/06/2021, per a 
l'execució de les obres del PROJECTE 
DE CONDICIONAMENT DE LOCAL 
PER A CLÍNICA DENTAL EN C/ 
COLÓN Nº 32, 03570 LA VILA JOIOSA 
(ALACANT)

SEGON.- S'estimen els terminis d'un 
mes, per a l'inici de les obres, i tres 
mesos, per a la seua execució.

TERCER.- La llicència s'ha de 
condicionar a la presentació de:

- Qüestionari estadístic de construcció 
del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana.
- Estudi de Gestió de Residus 
corresponent.

QUART.- La llicència es concedeix 
excepte el dret propietat i sense perjudici 
de tercer.

anterior extremo, procede informar en 
sentido favorable la concesión de la 
licencia solicitada por D. /.../, en calidad de 
arquitecto y en nombre de la mercantil 
SOLER DENTISTAS SL con CIF B-
06858476,  mediante registro de entrada 
2021013180 de 28/06/2021, para la 
ejecución de las obras del PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA 
CLÍNICA DENTAL EN C/ COLÓN Nº 32, 
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE) 
redactado por el Arquitecto D. /.../.

Esta licencia, se concederá salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero. 

Lo que informo a los efectos oportunos.

Por todo lo cual formula la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO a la Junta de 
Gobierno Local:

PRIMERO.- La concesión de la licencia 
solicitada por D. /.../, en calidad de 
arquitecto y en nombre de la mercantil 
SOLER DENTISTAS SL con CIF B-
06858476,  mediante registro de entrada 
2021013180 de 28/06/2021, para la 
ejecución de las obras del PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA 
CLÍNICA DENTAL EN C/ COLÓN Nº 32, 
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)

SEGUNDO.- Se estiman los plazos de un 
mes, para el inicio de las obras, y tres 
meses, para su ejecución. 

TERCERO.- La licencia se debe 
condicionar a la presentación de:

- Cuestionario estadístico de construcción 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.
- Estudio de Gestión de Residuos 
correspondiente.

CUARTO.-  La licencia se concede salvo el 
derecho propiedad y sin perjuicio de 
tercero.
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La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

PRIMER.- La concessió de la llicència 
sol·licitada per Sr. /.../, en qualitat 
d'arquitecte i en nom de la mercantil SOLER 
DENTISTAS SL amb CIF B-06858476, 
mitjançant registre d'entrada 2021013180 de 
28/06/2021, per a l'execució de les obres del 
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE 
LOCAL PER A CLÍNICA DENTAL EN C/ 
COLÓN Nº 32, 03570 LA VILA JOIOSA 
(ALACANT)

SEGON.- S'estimen els terminis d'un mes, 
per a l'inici de les obres, i tres mesos, per a 
la seua execució.

TERCER.- La llicència s'ha de condicionar a 
la presentació de:

- Qüestionari estadístic de construcció del 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana.
- Estudi de Gestió de Residus corresponent.

QUART.- La llicència es concedeix excepte 
el dret propietat i sense perjudici de tercer.

PRIMERO.- La concesión de la licencia 
solicitada por D. /.../, en calidad de 
arquitecto y en nombre de la mercantil 
SOLER DENTISTAS SL con CIF B-
06858476,  mediante registro de entrada 
2021013180 de 28/06/2021, para la 
ejecución de las obras del PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA 
CLÍNICA DENTAL EN C/ COLÓN Nº 32, 
03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE)

SEGUNDO.- Se estiman los plazos de un 
mes, para el inicio de las obras, y tres 
meses, para su ejecución. 

TERCERO.- La licencia se debe condicionar 
a la presentación de:

- Cuestionario estadístico de construcción 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.
- Estudio de Gestión de Residuos 
correspondiente.

CUARTO.-  La licencia se concede salvo el 
derecho propiedad y sin perjuicio de tercero.

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

5. URBANISMO. 
Expediente: 884/2021.

URBANISME. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3858, EXPEDIENT 
NÚM. 884/2021.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     

Vista la Resolució d'Alcaldia núm. 
202103858, de data 12 de setembre de 
2021, en relació amb el PROJECTE DE 
SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA, MILLORA

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 
202103858, de fecha 12 de septiembre de 
2021, en relación con el PROYECTO DE 
SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED, MEJORA
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DEL REG I SUBSTITUCIÓ DEL CLOS 
PERIMETRAL DE L'ESTADI MUNICIPAL 
“NOU PLA”, presentat el 27 d'agost de 
2021, i registre d'entrada 2021016982.

Es dona compte a la Junta de Govern 
Local.

DEL RIEGO Y SUSTITUCIÓN DEL 
VALLADO PERIMETRAL DEL ESTADIO 
MUNICIPAL “NOU PLA”, presentado el 27 
de agosto de 2021, y registro de entrada 
2021016982.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno 
Local.

   
 

La Junta de Govern Local queda assabentada/La Junta de Gobierno Local queda 
enterada. 
 

6. SECRETARIA. 
Expediente: 2772/2021.

CONTRACTACIÓ. AJUSTAMENT DEL CÀNON DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021  DE LA 
CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN MERCAT NO 
SEDENTARI EN LA ZONA DE LA CALA, EXPEDIENT NÚM. 2772/2021.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     
Andrés Verdú Reos,  Alcalde President, 
proposa:

Vist l'escrit de la mercantil Cala Vila 
Mercat, S.L., presentat en data 
01.07.2021 (RE núm. 2021013494), 
mitjançant el qual sol·licita una minoració 
del cànon en funció de l'efectiva 
ocupació.

Vist l'Informe de Secretaria, signat en 
data 04.08.2021 que es transcriu a 
continuació:

“INFORME SECRETARIA

CONTRACTE: Concessió demanial per a la gestió i 
explotació d'un mercat no sedentari en la zona de la 
Cala.

ASSUMPTE: Efectes de la situació sanitària 
ocasionada per la COVID-19. Situació actual. 

ANTECEDENTS

Andrés Verdú Reos,  Alcalde Presidente, 
propone:

           Visto el escrito de la mercantil 
Cala Vila Mercat, S.L., presentado en 
fecha 01.07.2021 (RE núm. 
2021013494), mediante el cual solicita 
una minoración del canon en función de 
la efectiva ocupación.

           Visto el Informe de Secretaría, 
firmado en fecha 04.08.2021 que se 
transcribe a continuación:

“INFORME SECRETARÍA

CONTRATO: Concesión demanial para la 
gestión y explotación de un mercado no sedentario en la 
zona de la Cala.

ASUNTO: Efectos de la situación sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. Situación actual. 

ANTECEDENTES
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1. 12.08.2008 Contracte subscrit amb la mercantil 
CALA VILA MERCAT, S.L.U., per a la concessió 
demanial per a la gestió i explotació d'un mercat no 
sedentari en la zona de la Cala.

2. Resolució de 5 de desembre de 2020 de la 
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

3. Resolució de 23 d'abril de 2021 de la 
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

4. Informes de l'Inspector de Comerç sobre visites 
aleatòries efectuades al mercat no sedentari en la zona 
de la Cala. 

5. Escrits de Cala Vila Mercat, S.L., (RE 
2021004240 i RE 2021004242 de 03.03.2021; RE 
2021006687 de 06.04.2021; RE 2021008937 de 
01.05.2021 esmenat RE 2021009784 de 12.05.2021; RE 
2021011197 de 01.06.2021 i RE 2021013281 de 
29.06.2021) 

6. Escrit de Cala Vila Mercat, S.L. (RE 
2021013494 de 01.07.2021)

7. 05.07.2021 Justificant ingrés realitzat pel 
concessionari 

8. Resolució 202102993 de data 06.07.2021, 
d'aprovació liquidacions cànon mercat de la Cala per a 
l'anualitat 2021.

RÈGIM JURÍDIC

• Plec de Clàusules Administratives particulars 
(PCAP).

• Llei 33/2003, 3 novembre de Patrimoni de les 
Administracions Públiques (LPAP).

• Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 
del Sector Públic.

• RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament de Béns Locals.

• Resolució de 5 de desembre de 2020, de la 
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual 
s'acorda noves mesures addicionals en la Comunitat 
Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID.19.

• Resolució de 23 d'abril de 2021, de la 
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual 
s'acorden mesures en matèria de salut pública en l'àmbit 
de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

INFORME

Situació de fet:

Conforme s'ha citat en antecedents en data 
12.08.2008 es va subscriure contracte amb la mercantil 
CALA VILA MERCAT, S.L., per a concessió demanial per 
a la gestió i explotació d'un mercat no sedentari en la 

1. 12.08.2008 Contrato suscrito con la 
mercantil CALA VILA MERCAT, S.L.U., para la 
concesión demanial para la gestión y explotación de un 
mercado no sedentario en la zona de La Cala.

2. Resolución de 5 de diciembre de 2020 de 
la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública.

3. Resolución de 23 de abril de 2021 de la 
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública.

4. Informes del Inspector de Comercio sobre 
visitas aleatorias efectuadas al mercado no sedentario 
en la zona de La Cala. 

5. Escritos de Cala Vila Mercat, S.L., (RE 
2021004240 y RE 2021004242 de 03.03.2021; RE 
2021006687 de 06.04.2021; RE 2021008937 de 
01.05.2021 subsanado RE 2021009784 de 12.05.2021; 
RE 2021011197 de 01.06.2021 y RE 2021013281 de 
29.06.2021) 

6. Escrito de Cala Vila Mercat, S.L. (RE 
2021013494 de 01.07.2021)

7. 05.07.2021 Justificante ingreso realizado 
por el concesionario 

8. Resolución 202102993 de fecha 
06.07.2021, de aprobación liquidaciones canon mercado 
de la Cala para la anualidad 2021.

RÉGIMEN JURÍDICO

 Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares (PCAP).

 Ley 33/2003, 3 noviembre de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas (LPAP).

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

 RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes Locales.

 Resolución de 5 de diciembre de 2020, de 
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por 
la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID.19.

 Resolución de 23 de abril de 2021, de la  
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas en materia de salud pública 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19.

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

INFORME

Situación de hecho:

Conforme se ha citado en antecedentes en 
fecha 12.08.2008 se suscribió contrato con la mercantil 
CALA VILA MERCAT, S.L., para concesión demanial 
para la gestión y explotación de un mercado no 
sedentario en la zona de La Cala, por un periodo de 
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zona de la Cala, per un període de trenta anys no 
prorrogables i un cànon de 351.121 €/any.

L'objecte del contracte comprén la utilització 
privativa de la via pública en la zona de la Cala en Carrer 
Tramuntana, Carrer Migjorn i Av. Rosa dels Vents amb 
un màxim de 300 llocs de venda.
 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
data 11.11.2009 es redueixen els metres d'ocupació, 
passant de 3.250 a 1.141,44 i el cànon en proporció 
fixant-se en 124.304,56 €/any que revisat conforme al 
contracte ascendeix a 141.030,12 € per a l'any 2021.

En data 5 de desembre de 2020, mitjançant 
Resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública s'estableixen noves mesures addicionals de 
prevenció enfront de la COVID-19, limitant el muntatge 
dels llocs habituals o autoritzats al 50%, mesures que es 
mantenen vigents fins al dia 25 d'abril de 2021.

En data 23 d'abril de 2021, mitjançant Resolució de 
la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, 
s'estableix una nova limitació al muntatge de llocs del 
75%, amb efectes des de les 00.00 hores dia 26 d'abril 
de 2021, limitació que s'ha mantingut fins a la data del 
present informe.

Aquesta situació ha suposat que el contracte no 
s'haja pogut executar en els termes contractats, una 
vegada complides les mesures de seguretat establides 
per les diferents resolucions de la consellera de Sanitat.

Davant aquesta situació, el titular de la concessió a 
què es refereix aquest informe, ha presentat 
mensualment escrits en els quals indica metres ocupats, 
nombre de llocs i data de muntatge i sol·licita que 
després dels oportuns estudis i comprovacions es realitze 
la liquidació per al càlcul del cànon en funció de l'efectiva 
ocupació.

Anàlisi de la sol·licitud.

1.- La minoració del cànon municipal.

Conforme disposa l'article 4.1.o) de la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, les 
autoritzacions i concessions sobre béns de domini públic 
es regularan per la seua legislació específica.

Així les coses, aquest contracte ve regulat, en 
primer lloc, pel PCAP aprovat mitjançant Decret 
d'Alcaldia núm. 1711 de 12 de maig de 2008, la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques (LPAP), la Llei 30/2007 de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic i l'RD 
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
de Béns Locals.

Així, i davant l'evidència de l'impacte directe sobre 
el servei a prestar de la normativa enfront de la COVID-
19, res impedeix la modificació del cànon mitjançant la 
seua minoració en relació directa al temps durant el qual 
el concessionari no ha pogut de manera total prestar el 
servei, tot això tenint en compte les limitacions que per al 

treinta años no prorrogables y un canon de 351.121 
€/año.

El objeto del contrato comprende la utilización 
privativa  de la vía pública en la zona de La Cala en Calle 
Tramuntana, Calle Migjorn y Avda. Rosa dels Vents  con 
un máximo de 300 puestos de venta.

 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 11.11.2009 se reducen los metros de 
ocupación, pasando de 3.250 a 1.141,44 y el canon en 
proporción fijándose en 124.304,56 €/año que revisado 
conforme al contrato asciende a 141.030,12 € para el año 
2021.

En fecha 5 de diciembre de 2020, mediante 
Resolución de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública se establecen nuevas medidas adicionales de 
prevención frente a la COVID-19, limitando el montaje de 
los puestos habituales o autorizados al 50%, medidas 
que se mantienen vigentes hasta el día 25 de abril de 
2021.

En fecha 23 de abril de 2021, mediante 
Resolución de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, se establece una nueva limitación al montaje de 
puestos del 75%, con efectos desde las 00.00 horas día 
26 de abril de 2021, limitación que se ha mantenido hasta 
la fecha del presente informe.

Esta situación ha supuesto que el contrato no 
se haya podido ejecutar en los términos contratados, una 
vez cumplidas las medidas de seguridad establecidas por 
las diferentes resoluciones de la consellera de Sanidad.

Ante esta situación, el titular de la concesión a 
que se refiere este informe, ha presentado 
mensualmente escritos en los que indica metros 
ocupados, número de puestos y fecha de montaje y 
solicita que tras los oportunos estudios y comprobaciones 
se realice la liquidación para el cálculo del canon en 
función de la efectiva ocupación.

Análisis de la solicitud.

1.- La minoración del canon municipal.

Conforme dispone el artículo 4.1.o) de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, las autorizaciones y concesiones sobre bienes 
de dominio público se regularán por su legislación 
específica.

Así las cosas, este contrato viene regulado, en 
primer lugar, por el PCAP aprobado mediante Decreto de 
Alcaldía nº 1711 de 12 de mayo de 2008, la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP), la Ley 30/2007 de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público y el RD 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes Locales.

Así, y ante la evidencia del impacto directo sobre el 
servicio a prestar de la normativa frente a la COVID-19, 
nada impide la modificación del canon mediante su 
minoración en relación directa al tiempo durante el que el 
concesionario no ha podido de manera total prestar el 
servicio, todo ello teniendo en cuenta las limitaciones que 
para el desarrollo de esta actividad se impusieron. 
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desenvolupament d'aquesta activitat es van imposar. 

El concessionari, en els escrits referits en 
antecedents i que obren en l'expedient proposa una 
minoració del cànon en funció de l'efectiva ocupació.

Realitzades les comprovacions pertinents 
s'adverteix el següent:

1.- Que, existeixen algunes discrepàncies entre els 
metres ocupats i el nombre de llocs muntats indicats pel 
concessionari en els seus escrits i els metres ocupats i 
nombre de llocs muntats indicats en els informes de 
l'Inspector de Comerç.

2.- Que, en l'escrit presentat en data 01.05.2021 
RE 2021008937 existeix un error, no coincidint els dies 
de muntatge amb el mes indicat.

3.- Que, en data 05.07.2021, el concessionari 
realitza ingrés en concepte de pagament del primer 
semestre de 2021 per import de 21.752,22 €.

En data 12.05.2021 el concessionari presenta 
escrit d'esmena indicant els dies de muntatge i el mes 
correcte, però s'observa que existeix un error de 
transcripció ja que els dies de muntatge són correctes 
però el dia de la setmana està canviat, error que no 
impedeix la continuació de l'expedient.

Vist tot això i sense perjudici de les discrepàncies 
advertides l'anàlisi de les quals no és objecte d'aquest 
informe, es conclou la viabilitat del sol·licitat conforme a 
l'article 26.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals (TRLRHL) segons el qual quan 
per causes no imputables al subjecte passiu, la utilització 
o aprofitament del domini públic no es preste o 
desenvolupe, procedirà la devolució de l'import 
corresponent. Així mateix, procedeix considerar que 
encara que l'ocupació es duga a terme, si no s'explota, 
aprofita, obri al públic i funciona al 100%, l'ocupació no 
hauria de considerar-se aprofitable al 100% per causes 
alienes a la concessionària.

Per tot l'exposat, prèvia fiscalització pel 
departament d'intervenció, es proposa el següent import 
del cànon per al primer semestre de l'anualitat 2021, 
calculat conforme al percentatge d'ocupació permés per 
la normativa vigent a cada moment.

CÀLCUL CÀNON RESULTANT A PAGAR 
PRIMER SEMESTRE 2021

Cànon actualitzat 2021: 141.030,12 € / 2 = 
70.515,06 €/semestre

Celebració mercats ambulants: 104 (52 setmanes 
dimarts i dissabte)

141.030,12 € / 104 mercats ambulants = 1.356,06 
€/dia

Superfície: 1.141,44 m

CELEBRACIÓ MERCAT AMBULANT MES DE GENER 
2021

El concesionario, en los escritos referidos en 
antecedentes y que obran en el expediente propone una 
minoración del canon en función de la efectiva 
ocupación.

Realizadas las comprobaciones pertinentes se 
advierte lo siguiente:

1.- Que, existen algunas discrepancias entre los 
metros ocupados y el número de puestos montados 
indicados por el concesionario en sus escritos y los 
metros ocupados y número de puestos montados 
indicados en los informes del Inspector de Comercio.

2.- Que, en el escrito presentado en fecha 
01.05.2021 RE 2021008937 existe un error, no 
coincidiendo los días de montaje con el mes indicado.

3.- Que, en fecha 05.07.2021, el concesionario 
realiza ingreso en concepto de pago del primer semestre 
de 2021 por importe de 21.752,22 €.

En fecha 12.05.2021 el concesionario presenta 
escrito de subsanación indicando los días de montaje y el 
mes correcto, pero se observa que existe un error de 
transcripción ya que los días de montaje son correctos 
pero el día de la semana está cambiado, error que no 
impide la continuación del expediente.

Visto todo lo cual y sin perjuicio de las discrepancias 
advertidas cuyo análisis no es objeto de este informe, se 
concluye la viabilidad de lo solicitado conforme al artículo 
26.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) según 
el cual cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, 
la utilización o aprovechamiento del dominio público no 
se preste o desarrolle, procederá la devolución del 
importe correspondiente. Asimismo, procede considerar 
que aunque la ocupación se lleve a cabo, si no se 
explota, aprovecha, abre al público y funciona al 100%, la 
ocupación no debería  considerarse aprovechable al 
100% por causas ajenas a la concesionaria.

Por todo lo expuesto, previa fiscalización por el 
departamento de intervención, se propone el siguiente 
importe del canon para el primer semestre de la 
anualidad 2021, calculado conforme al porcentaje de 
ocupación permitido por la normativa vigente en cada 
momento.

CÁLCULO CANON RESULTANTE A PAGAR 
PRIMER SEMESTRE 2021

Canon actualizado 2021: 141.030,12 € / 2 = 
70.515,06 €/semestre

Celebración mercadillos: 104 (52 semanas martes y 
sábado)

141.030,12 € / 104 mercadillos = 1.356,06 €/día
Superficie: 1.141,44 m

CELEBRACIÓN MERCADILLO MES DE ENERO 
2021
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Ocupació permesa segons normativa vigent a cada 
moment: 50%
Total dies de celebració: 9 DIES

- Dimarts: 5,12,19 i 26
- Dissabtes: 2,9,16,23 i 30

9 d x 1.356,06 €/dia x 50% = 6.102,27 € (de reducció de 
cànon per 50% d'ocupació) 

CELEBRACIÓ MERCAT AMBULANT MES DE FEBRER 
2021

Ocupació permesa segons normativa vigent: 50%
Total dies de celebració: 8 DIES

- Dimarts: 2,9,16 i 23
- Dissabtes: 6,13,20 i 27

8 d x 1.356,06 €/dia x 50% = 5.424,24 € (de reducció de 
cànon per 50% d'ocupació) 

CELEBRACIÓ MERCAT AMBULANT MES DE MARÇ 
2021

Ocupació permesa segons normativa vigent: 50%
Total dies de celebració: 9 DIES

- Dimarts: 2,9,16,23 i 30
- Dissabtes: 6,13,20 i 27

9 d x 1.356,06 €/dia x 50% = 6.102,27 € (de reducció de 
cànon per 50% d'ocupació)

CELEBRACIÓ MERCAT AMBULANT MES D'ABRIL 
2021

Ocupació permesa segons normativa vigent: 50%
Total dies de celebració: 7 DIES

- Dimarts: 3,10,17 i 24
- Dissabtes: 6,13 I 20

Ocupació permesa segons normativa vigent: 75%
Total dies de celebració: 1 DIA

- Dissabte: 27

7 d x 1.356,06 €/dia x 50% = 4.746,21 € (de reducció de 
cànon per 50% d'ocupació)
1 d x 1.356,06 €/dia x 25% = 339,02 € (de reducció de 
cànon per 75% d'ocupació) 

 5.085,23 € (de reducció 
total del cànon)

CELEBRACIÓ MERCAT AMBULANT MES DE MAIG 
2021

Ocupació permesa segons normativa vigent: 75%
Total dies de celebració: 9 DIES

- Dimarts: 4, 11, 18 i 25
- Dissabtes: 1,8,15,22 i 29

9 d x 1.356,06 €/dia x 25% = 3.051,14 € (de reducció de 
cànon per 75% d'ocupació)

Ocupación permitida según normativa vigente en 
cada momento: 50%

Total días de celebración: 9 DÍAS
- Martes: 5,12,19 y 26
- Sábados: 2,9,16,23 y 30

9 d x 1.356,06 €/día x 50% = 6.102,27 € (de 
reducción de canon por 50% de ocupación) 

CELEBRACIÓN MERCADILLO MES DE FEBRERO 
2021

Ocupación permitida según normativa vigente: 50%
Total días de celebración: 8 DÍAS

- Martes: 2,9,16 y 23
- Sábados: 6,13,20 y 27

8 d x 1.356,06 €/día x 50% = 5.424,24 € (de 
reducción de canon por 50% de ocupación)  

CELEBRACIÓN MERCADILLO MES DE MARZO 
2021

Ocupación permitida según normativa vigente: 50%
Total días de celebración: 9 DÍAS

- Martes: 2,9,16,23 y 30
- Sábados: 6,13,20 y 27

9 d x 1.356,06 €/día x 50% = 6.102,27 € (de 
reducción de canon por 50% de ocupación)

CELEBRACIÓN MERCADILLO MES DE ABRIL 
2021

Ocupación permitida según normativa vigente: 50%
Total días de celebración: 7 DÍAS

- Martes: 3,10,17 y 24
- Sábados: 6,13 Y 20

Ocupación permitida según normativa vigente: 75%
Total días de celebración: 1 DÍA

- Sábado: 27

7 d x 1.356,06 €/día x 50% = 4.746,21 € (de 
reducción de canon por 50% de ocupación)

1 d x 1.356,06 €/día x 25% = 339,02 € (de 
reducción de canon por 75% de ocupación)  

    5.085,23 € (de 
reducción total del canon)

CELEBRACIÓN MERCADILLO MES DE MAYO 2021

Ocupación permitida según normativa vigente: 75%
Total días de celebración: 9 DÍAS

- Martes: 4, 11, 18 y 25
- Sábados: 1,8,15,22 y 29

9 d x 1.356,06 €/día x 25% = 3.051,14 € (de 
reducción de canon por 75% de ocupación)
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CELEBRACIÓ MERCAT AMBULANT MES DE JUNY 
2021

Ocupació permesa segons normativa vigent: 75%
Total dies de celebració: 9 DIES

- Dimarts: 1,8,15,22 i 29
- Dissabtes: 5,12,19 i 26

9 d x 1.356,06 €/dia x 25% = 3.051,14 € (de reducció de 
cànon per 75% d'ocupació)

CÀNON RESULTANT A PAGAR 1r SEMESTRE 2021: 
70.515,06 € - 28.816,29 € = 41.698,77 €

És quant cal informar.”

Vist que l'òrgan competent per a 
adoptar acord és el Ple però que a la 
vista de l'acord d'aquest òrgan de data 
19.09.2019 sobre delegació de 
competències en la Junta Govern Local, 
serà aquesta l'òrgan de contractació.

Per tot això PROPOSE:

Primer.- Estimar, la minoració del 
cànon en relació directa al temps durant 
el qual el concessionari solo haja pogut 
prestar el servei de manera parcial, de 
manera que el cànon a pagar en el primer 
semestre de 2021 seria 41.698,77 €. 

Segon.- Notificar la resolució que 
s'adopte a l'interessat, al departament de 
comerç, a la intervenció municipal i a 
tresoreria, als efectes oportuns.

En la Comissió Informativa 
d'Hisenda, Contractació, Personal, 
Organització, Transparència i Societat de 
la informació de data 9 de setembre de 
2021 es va dictaminar favorablement 
aquest assumpte.

La Junta de Govern Local acorda:

Primer.- Estimar, la minoració del 
cànon en relació directa al temps durant 
el qual el concessionari solo haja pogut 
prestar el servei de manera parcial, de 
manera que el cànon a pagar en el primer 

CELEBRACIÓN MERCADILLO MES DE JUNIO 2021

Ocupación permitida según normativa vigente: 75%
Total días de celebración: 9 DÍAS

- Martes: 1,8,15,22 y 29
- Sábados: 5,12,19 y 26

9 d x 1.356,06 €/día x 25% = 3.051,14 € (de 
reducción de canon por 75% de ocupación)

CANON RESULTANTE A PAGAR 1º SEMESTRE 2021: 
70.515,06 € - 28.816,29 € = 41.698,77 €

Es cuanto cabe informar.”

Visto que el órgano competente para 
adoptar acuerdo es el Pleno pero que a la 
vista del acuerdo de este órgano de  
fecha 19.09.2019 sobre delegación de 
competencias en la Junta Gobierno 
Local, será esta el órgano de 
contratación.

Por todo ello PROPONGO:

Primero.- Estimar, la minoración del 
canon en relación directa al tiempo 
durante el que el concesionario solo haya 
podido prestar el servicio de manera 
parcial, de modo que el canon a pagar en 
el primer semestre de 2021 sería 
41.698,77 €. 

Segundo.- Notificar la resolución que 
se adopte al interesado, al departamento 
de comercio, a la intervención municipal y 
a tesorería, a los efectos oportunos.

En la Comisión Informativa de 
Hacienda, Contratación, Personal, 
Organización, Transparencia y Sociedad 
de la Información de fecha 9 de 
septiembre de 2021 se dictaminó 
favorablemente este asunto.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.- Estimar, la minoración del 
canon en relación directa al tiempo 
durante el que el concesionario solo haya 
podido prestar el servicio de manera 
parcial, de modo que el canon a pagar en 
el primer semestre de 2021 sería 
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semestre de 2021 seria 41.698,77 €. 

Segon.- Notificar la resolució que 
s'adopte a l'interessat, al departament de 
comerç, a la intervenció municipal i a 
tresoreria, als efectes oportuns.

41.698,77 €. 

Segundo.- Notificar la resolución que 
se adopte al interesado, al departamento 
de comercio, a la intervención municipal y 
a tesorería, a los efectos oportunos.

  
 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

7. SECRETARIA. 
Expediente: 7389/2021.

CONTRACTACIÓ. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM. 3875, EXPEDIENT 
NÚM. 7389/2021.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     
Vista la resolució d’alcaldia núm. 3875, 
de data 13.09.2021, en relació amb 
l’expedient de contractació nº 
7389/2021 sobre inici de l'expedient 
per a la prestació del servei de 
responsable del contracte de “Gestió 
del servei públic de neteja pública, 
recollida i eliminació de residus sòlids 
urbans i gestió de l’ecoparc del 
municipi de La Vila Joiosa”, es dona 
compte de la mateixa a la Junta de 
Govern Local.

Vista la resolución de alcaldía núm. 
3875, de fecha 13.09.2021, en relación 
con el expediente de contratación nº 
7389/2021 sobre inicio del expediente 
para la prestación del servicio de 
responsable del contrato de “Gestión 
del servicio público de limpieza pública, 
recogida y eliminación de residuos 
sólidos urbanos y gestión del 
ecoparque del municipio de 
Villajoyosa” se da cuenta de la misma 
a la Junta de Gobierno Local.

  
 

La Junta de Govern Local queda assabentada/La Junta de Gobierno Local queda 
enterada. 
 

8. SECRETARIA. 
Expediente: 4041/2019.

CONTRACTACIÓ. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DE SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA 
SOSTENIBLE DE LA VILA JOIOSA (PMUS), EXPEDIENT NÚM. 4041/2019.
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Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     

Pedro Alemany Pérez, regidor delegat 
d'Urbanisme, proposa:

Pedro Alemany Pérez, concejal delegado 
de Urbanismo, propone:

ASSUMPTE: Suspensió temporal del 
contracte de Servei d'assistència tècnica per a 
la redacció del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de la Vila Joiosa (PMUS)

Vista l'escrit presentat en data 17/05/2021, i 
núm. registre 202101006, pel Sr. /.../, en 
representació de la “UTE PMUS 
VILLAJOYOSA”, adjudicatària del contracte 
de Servei d'assistència tècnica per a la 
redacció del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de la Vila Joiosa (PMUS), en el 
qual sol·licita la suspensió temporal del 
contracte fins a novembre de 2021.

Vist l'informe emés pel cap de Servei 
d'Urbanisme i Infraestructures, en data 
27/08/2021 en sentit favorable a la suspensió 
temporal, de redacció del Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible de la ciutat de la Vila 
Joiosa.

Vist l'informe de Secretaria de data 
13/09/2021 que diu literalment:

“ANTECEDENTS DE FET

1. Que per decret d'Alcaldia número 
201903628, de data 20/09/2019, es va 
aprovar l'expedient de contractació i el Plec de 
clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques per a l'adjudicació del 
contracte d'assistència tècnica per a la 
redacció del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de la Vila Joiosa (PMUS).

2. Que, després del procediment de licitació 
corresponent, mitjançant resolució d'Alcaldia 
núm. 202004153, de data 21/12/2020, es va 
procedir a l'adjudicació del contracte a les 
mercantils les mercantils A-INGENIA 
RESEARCH AND CONSULTING SL i COTA 
A COTA INGENIERIA Y TOPOGRAFIAS LP, 

ASUNTO: Suspensión temporal del contrato 
de Servicio de Asistencia Técnica para la 
Redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Villajoyosa (PMUS).

Vista el escrito presentado en fecha 
17/05/2021, y nº registro 202101006 por  D. 
/.../, en representación de la “UTE PMUS 
VILLAJOYOSA” adjudicataria del contrato de 
Servicio de Asistencia Técnica para la 
Redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Villajoyosa (PMUS), en el que 
solicita la suspensión temporal del contrato 
hasta noviembre de 2021.

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio 
de Urbanismo e Infraestructuras en fecha 
27/08/2021 en sentido favorable a la 
suspensión temporal de redacción del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de 
Villajoyosa.

Visto el informe de Secretaría de fecha 
13/09/2021 del siguiente tenor literal:

“ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que por decreto de Alcaldía número 
201903628 de fecha 20/09/2019 se aprobó el 
Expediente de contratación y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación 
del contrato de Asistencia Técnica para la 
Redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Villajoyosa (PMUS).

2.- Que tras el correspondiente procedimiento 
de licitación, mediante resolución de Alcaldía 
nº 202004153 de fecha 21/12/2020 se 
procedió a la adjudicación del contrato a las 
mercantiles las mercantiles A-INGENIA 
RESEARCH AND CONSULTING S.L. y COTA 
A COTA INGENIERIA Y TOPOGRAFIAS. 
L.P., constituidas en UTE PMUS 
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constituïdes en UTE PMUS 
VILLAJOYOSA.

3. El contracte es va formalitzar en data 
4/02/2021, per import de 31.500 €, IVA 
EXCLÒS. L'import de l'IVA ascendeix a 6.615 
€ i un termini d'execució de 18 mesos.

4. El contracte signat té per objecte la 
redacció del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de la Vila Joiosa (PMUS), el qual 
és una part fonamental del treball objecte del 
contracte: l'obtenció de dades representatives 
de les pautes de mobilitat de la població del 
municipi, a través de l'elaboració d'enquestes 
de mobilitat i aforaments de trànsit.

5. En data 17 de maig de 2021, núm. registre 
2021010006, el Sr. /.../, en representació de la 
UTE PMUS VILLAJOYOSA, adjudicatària del 
contracte, sol·licita la suspensió temporal 
d’aquest i al·lega que durant els últims mesos 
les pautes de mobilitat han sigut fortament 
alterades a causa de les restriccions que 
s'han anat imposant per raó de l'epidèmia 
Covid-19, la qual cosa fa que no resulte 
convenient la realització de presa de dades 
per la poca o nul·la representativitat que 
tindrien les dades obtingudes. 

6.- El Departament de Contractació sol·licita 
informe al cap d'Urbanisme sobre la 
procedència de la suspensió temporal 
sol·licitada. En data 27/08/2021 s'emet 
informe per part del cap de Servei 
d'Urbanisme i Infraestructures favorable a 
aquesta, en el qual s’estima com a data 
adequada per al començament de la presa de 
dades al novembre de l'any 2021, data en què 
procediria reprendre els treballs per a la presa 
de dades en període no estival llevat que 
noves circumstàncies extraordinàries 
aconsellaren el contrari.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES DE LA 
SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

Atés que el contracte es va formalitzar el 
4/02/2021, la norma aplicable a aquest és la 
Llei 9/2017, de contractes del sector públic 
(LCSP). 

És una facultat de l'Administració, així ho 
indica l'article 190 de la LCSP, la suspensió 
de l'execució dels contractes. Facultat que, en 
aquest cas concret, es justifica 
per l'actual situació derivada 

VILLAJOYOSA.

3.- El contrato se formalizó en fecha 
4/02/2021, por importe de 31.500 € IVA 
EXCLUIDO. El importe del IVA asciende a 
6.615 €, y un plazo de ejecución de 18 meses.

4.- El contrato firmado tiene por objeto la 
redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Villajoyosa (PMUS), siendo una 
parte fundamental del trabajo objeto del 
contrato, la obtención de datos 
representativos de las pautas de movilidad de 
la población del municipio, a través de la 
elaboración de encuestas de movilidad y 
aforos de tráfico.

6.- En fecha 17 de mayo de 2021, Nº Registro 
2021010006, D. /.../, en representación de la 
UTE PMUS VILLAJOYOSA, adjudicataria del 
contrato, solicita la suspensión temporal del 
mismo alegando que durante los últimos 
meses las pautas de movilidad han sido 
fuertemente alteradas debido a las 
restricciones que se han venido imponiendo 
por razón de la epidemia Covid 19, lo cual 
hace que no resulte conveniente la realización 
de toma de datos por la poca o nula 
representatividad que tendrían los datos 
obtenidos. 

7.- Por el Departamento de Contratación se 
solicita informe al Jefe de Urbanismo sobre la 
procedencia de la suspensión temporal 
solicitada. En fecha 27/08/2021 se emite 
informe por parte del Jefe de Servicio de 
Urbanismo e Infraestructuras favorable a la 
misma, estimándose como fecha adecuada 
para el comienzo de la toma de datos 
Noviembre del año 2021, fecha en que 
procedería reanudar los trabajos para la toma 
de datos en periodo no estival salvo que 
nuevas circunstancias extraordinarias 
aconsejasen lo contrario.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA 
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Dado que el contrato se formalizó el 
4/02/2021, la norma aplicable al mismo es la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

Es una facultad de la Administración, así lo 
indica el artículo 190 de la LCSP, la 
suspensión de la ejecución de los contratos. 
Facultad que en este caso concreto trae su 
justificación de la actual situación derivada 
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de l'Estat d'alarma i les restriccions de 
mobilitat a les quals s'ha sotmés la població, 
ja que no serien representatives les dades 
que pogueren obtindre's de la presa de dades 
en aquestes circumstàncies.

Es requereix per la LCSP, article 191 que en 
l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives 
de l'Administració, entre les quals es troba la 
de suspendre els contractes, es done 
audiència a la contractista, tràmit que es 
considera compliment per ésser la mateixa 
contractista la que sol·licita autorització per a 
la suspensió temporal.

Així, l'article 208 de l’esmentada LCSP 
disposa el següent sobre la suspensió dels 
contractes:

“1. Si l'Administració acordara la suspensió del 
contracte o aquella tinguera lloc per l'aplicació 
del que disposa l'article 198.5, s'estendrà una 
acta, d'ofici o a sol·licitud de la contractista, en 
la qual es consignaran les circumstàncies que 
l'han motivada i la situació de fet en l'execució 
d'aquell.

2. Acordada la suspensió, l'Administració 
abonarà a la contractista els danys i perjudicis 
efectivament patits per aquesta”

Acordada la suspensió, ha d'estendre's acta 
en la qual es consignaran les circumstàncies 
que l'han motivada, i la situació de fet en 
l'execució del contracte. Acta que serà 
signada per una persona representant de 
l'òrgan de contractació i la contractista, i haurà 
d'alçar-se en el termini màxim de dos dies 
hàbils, comptats des de l'endemà a aquell en 
el qual se n'acorde la suspensió. 

Quant a la indemnització prevista en l'article 
208.2 de la LCSP, no es preveu cap per ser 
de mutu acord la suspensió del 
contracte. 

Sobre els efectes de la suspensió del 
contracte, l'article 209 de la LCSP determina 
que «els contractes s'extingiran per 
compliment o per resolució». Per tant, la 
suspensió temporal de l'execució del contracte 
que es proposa, no implica que s'haja complit 
el contracte en els termes establits en el Plec 
de condicions i en el document contractual, ni 
que s'haja resolt de cap manera. 

Quant a la competència per a resoldre, 

del estado de alarma y las restricciones de 
movilidad a las que se ha sometido a la 
población, no siendo representativos los datos 
que pudieran obtenerse de la toma de datos 
en estas circunstancias.

Se requiere por la LCSP, artículo 191 que en 
la adopción de acuerdos relativos a las 
prerrogativas de la Administración, entre las 
cuales se encuentra la de suspender los 
contratos, se dé audiencia al contratista, 
trámite que se considera cumplido al ser el 
contratista el que solicita autorización para la 
suspensión temporal.

Así el artículo 208 de la citada LCSP dispone 
lo siguiente sobre la suspensión de los 
contratos:

“1. Si la Administración acordase la 
suspensión del contrato o aquella tuviere lugar 
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
198.5, se extenderá un acta, de oficio o a 
solicitud del contratista, en la que se 
consignarán las circunstancias que la han 
motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquel.
2. Acordada la suspensión, la Administración 
abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste…..”

Acordada la suspensión, debe levantarse acta 
en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado, y la situación de hecho 
en la ejecución del contrato. Acta que será 
firmada por un representante del órgano de 
contratación y el contratista y deberá 
levantarse en el plazo máximo de dos días 
hábiles, contados desde el día siguiente a 
aquel en el que se acuerde la suspensión. 

En cuanto a la indemnización prevista en el 
artículo 208.2 de la LCSP, no se prevé 
ninguna por ser de mutuo acuerdo la 
suspensión del contrato. 

Sobre los efectos de la suspensión del 
contrato, el artículo 209 de la LCSP determina 
que «Los contratos se extinguirán por 
cumplimiento o por resolución». Por tanto, la 
suspensión temporal de la ejecución del 
contrato que se propone, no implica que se 
haya cumplido el contrato en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en 
el documento contractual, ni que se haya 
resuelto de modo alguno. 

En cuanto a la competencia para resolver, 
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d’acord amb el que preveu la disposició 
addicional segona de la LCSP és l'alcalde; no 
obstant això, a la vista del Decret núm. 1994, 
de 17 de juny de 2015, sobre delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, 
aquesta serà l'òrgan competent per a la 
resolució.

I per tot això, PROCEDEIX

PRIMER. La suspensió temporal del contracte 
d'assistència tècnica per a la redacció del Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible de la Vila 
Joiosa (PMUS), signat en data 4/02/2021 
entre aquest Ajuntament i l'UTE PMUS 
VILLAJOYOSA fins al 15 de novembre de 
2021, data en què es reprendran els treballs 
de presa de dades.

SEGON. Estendre acta, en el termini màxim 
de dos dies hàbils, comptats des de l'endemà 
al present acord de suspensió, en la qual es 
consignaran les circumstàncies descrites que 
l'han motivada i la situació de fet en l'execució 
del contracte. L'acta serà signada per una 
persona representant de l'òrgan de 
contractació i la contractista.

TERCER. Notificar aquesta resolució a 
l'adjudicatària, així com als Serveis 
d'Urbanisme perquè en tinga efectes.” 

I per tot això, PROPOSE:

PRIMER. La suspensió temporal del contracte 
d'assistència tècnica per a la redacció del Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible de la Vila 
Joiosa (PMUS), signat en data 4/02/2021 
entre aquest Ajuntament i l'UTE PMUS 
VILLAJOYOSA fins al 15 de novembre de 
2021, data en què es reprendran els treballs 
de presa de dades.

SEGON. Estendre acta, en el termini màxim 
de dos dies hàbils, comptats des de l'endemà 
al present acord de suspensió, en la qual es 
consignaran les circumstàncies descrites que 
l'han motivada i la situació de fet en l'execució 
del contracte. L'acta serà signada per una 
persona representant de l'òrgan de 
contractació i la contractista.

TERCER. Notificar aquesta resolució a 
l'adjudicatària, així com als Serveis 
d'Urbanisme perquè en tinga efectes.

conforme a lo previsto en la disposición 
adicional segunda de la LCSP es el Alcalde, 
no obstante, a la vista del Decreto nº 1994 de 
17 de junio de 2015 sobre delegación de 
competencias en la Junta de Gobierno Local, 
será ésta el órgano competente para la 
resolución.

Por todo lo cual, PROCEDE

PRIMERO.- La suspensión temporal del 
contrato de  Asistencia Técnica para la 
Redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Villajoyosa (PMUS), firmado en 
fecha 4/02/2021 entre este Ayuntamiento y la 
UTE PMUS VILLAJOYOSA hasta 15 de 
noviembre de 2021, fecha en que se 
reanudarán los trabajos de toma de datos.

SEGUNDO.- Levantar acta, en el plazo 
máximo de dos días hábiles, contados desde 
el día siguiente al presente acuerdo de 
suspensión, en la que se consignarán las 
circunstancias descritas que la han motivado, 
y la situación de hecho en la ejecución del 
contrato. El acta será firmada por un 
representante del órgano de contratación y el 
contratista.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al 
adjudicatario así como a los Servicios de 
Urbanismo a los efectos oportunos.”        

Por todo lo cual, PROPONGO:

PRIMERO.- La suspensión temporal del 
contrato de  Asistencia Técnica para la 
Redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Villajoyosa (PMUS), firmado en 
fecha 4/02/2021 entre este Ayuntamiento y la 
UTE PMUS VILLAJOYOSA hasta 15 de 
noviembre de 2021, fecha en que se 
reanudarán los trabajos de toma de datos.

SEGUNDO.- Levantar acta, en el plazo 
máximo de dos días hábiles, contados desde 
el día siguiente al presente acuerdo de 
suspensión, en la que se consignarán las 
circunstancias descritas que la han motivado, 
y la situación de hecho en la ejecución del 
contrato. El acta será firmada por un 
representante del órgano de contratación y el 
contratista.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al 
adjudicatario así como a los Servicios de 
Urbanismo a los efectos oportunos.   
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La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

PRIMER. La suspensió temporal del contracte 
d'assistència tècnica per a la redacció del Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible de la Vila Joiosa 
(PMUS), signat en data 4/02/2021 entre aquest 
Ajuntament i l'UTE PMUS VILLAJOYOSA fins al 
15 de novembre de 2021, data en què es 
reprendran els treballs de presa de dades.

SEGON. Estendre acta, en el termini màxim de 
dos dies hàbils, comptats des de l'endemà al 
present acord de suspensió, en la qual es 
consignaran les circumstàncies descrites que 
l'han motivada i la situació de fet en l'execució 
del contracte. L'acta serà signada per una 
persona representant de l'òrgan de contractació i 
la contractista.

TERCER. Notificar aquesta resolució a 
l'adjudicatària, així com als Serveis d'Urbanisme 
perquè en tinga efectes.

PRIMERO.- La suspensión temporal del contrato 
de  Asistencia Técnica para la Redacción del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Villajoyosa (PMUS), firmado en fecha 4/02/2021 
entre este Ayuntamiento y la UTE PMUS 
VILLAJOYOSA hasta 15 de noviembre de 2021, 
fecha en que se reanudarán los trabajos de toma 
de datos.

SEGUNDO.- Levantar acta, en el plazo máximo 
de dos días hábiles, contados desde el día 
siguiente al presente acuerdo de suspensión, en 
la que se consignarán las circunstancias 
descritas que la han motivado, y la situación de 
hecho en la ejecución del contrato. El acta será 
firmada por un representante del órgano de 
contratación y el contratista.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al 
adjudicatario así como a los Servicios de 
Urbanismo a los efectos oportunos.   

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

9. SECRETARIA. 
Expediente: 3427/2021.

CONTRACTACIÓ. DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT SANITARI EN EL MUNICIPI DE LA VILA JOIOSA, EXPEDIENT 
NÚM. 3427/2021.  
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     
  
Marta Sellés Senabre,  Regidora delegada 
de Sanitat, proposa:

Vista la sol·licitud del Sr. /.../, en 
representació de ASOCIACION DE AYUDA 
EN CARRETERA DYA ELCHE, amb número 
de registre d´entrada 2021005206 devolució 
de garantia definitiva  depositada per a 
garantir el compliment del contracte “Servei 

Marta Sellés Senabre,  Concejala delegada 
de Sanidad, propone:

Vista la solicitud de D. /.../ en representación 
de ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETERA DYA ELCHE, con número de 
registro de entrada 2021005206, devolución 
de garantía definitiva depositada para 
garantizar el cumplimiento del contrato 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprobada mitjançant el CSV: 
13523407021727344601 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

de transport sanitari en el municipi de La 
Vila Joiosa” per import de  23.598,00€.  

 Vist l’informe favorable de la Regidora de 
Sanitat de data  24 de març de 2021.

Vist l´informe del Departament de Tresoreria 
de data 8  d´abril  de 2021.

Vist l'informe d'Intervenció núm 246/2021, on 
indica que el termini de la garantia venç l'1 
de setembre de 2021, per la qual cosa a 
partir d'aquesta data és quan procedeix la 
devolució de la garantia definitiva en 
compliment del que es disposa en el Plec de 
clàusules administratives particulars i no 
abans.

Vist  que el contracte s’ha executat en els 
termes contractats, que ha transcorregut el 
termini de garantia i que no hi ha 
responsabilitats que hagen d’exercitar-se 
sobre la mateixa.

Per mitjà del present ELEVE A LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL la PROPOSTA 
següent:

ÚNIC.- Acordar la devolució de la garantia  
definitiva, per a garantir el compliment del 
contracte “Servei de transport sanitari en el 
municipi de la Vila Joiosa” per import de  
23.598,00€ a l’ASOCIACIÓN DE AYUDA EN 
CARRETERA DYA ELCHE.

“Servicio de transporte sanitario en el 
municipio de Villajoyosa” por importe de 
23.598,00€.
 
Visto el informe favorable de la  Concejala 
de Sanidad de fecha 24 de marzo de 2021.

Visto el informe del Departamento de 
Tesoreria de fecha 8 de abril  de 2021.

Visto el informe de Intervención núm 
246/2021, donde indica que el plazo de la 
garantía vence el 1 de septiembre de 2021, 
por lo que a partir de esta fecha es cuando 
procede la devolución de la garantía 
definitiva en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares y no antes.

Visto  que el contrato se ha ejecutado en los 
términos contratados, que ha transcurrido el 
plazo de garantía y que no hay 
responsabilidades que hayan de ejercitarse 
sobre la misma
 
Por medio del presente ELEVO A LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL la siguiente 
PROPUESTA:

ÚNICO.- Acordar la devolución de la 
garantía definitiva para garantizar el 
cumplimiento del contrato “Servicio de 
transporte sanitario en el municipio de 
Villajoyosa” por importe de 23.598,00€, a la 
ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA 
DYA ELCHE.

  

La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

ÚNIC.- Acordar la devolució de la garantia  
definitiva, per a garantir el compliment del 
contracte “Servei de transport sanitari en el 
municipi de la Vila Joiosa” per import de  
23.598,00€ a l’ASOCIACIÓN DE AYUDA EN 
CARRETERA DYA ELCHE.

ÚNICO.- Acordar la devolución de la 
garantía definitiva para garantizar el 
cumplimiento del contrato “Servicio de 
transporte sanitario en el municipio de 
Villajoyosa” por importe de 23.598,00€, a la 
ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA 
DYA ELCHE.



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprobada mitjançant el CSV: 
13523407021727344601 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

10. SECRETARIA. 
Expediente: 10611/2021.

CONTRACTACIÓ. INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT DE LA COL·LECCIÓ DE NEGATIUS I FOTOGRAFIES DEL SR. 
/…/ I DEL SR. /…/, EXPEDIENT NÚM. 10611/2021.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     

          Andrés Verdú Reos, Alcalde de 
l’Ajuntament La Vila Joiosa, proposa:

          Vistes les necessitats exposades 
en Providència d'Alcaldia de data 
09.02.2021 i en l'Informe conjunt del Cap 
del Servei Municipal d'Arqueologia i 
Patrimoni Històric i Museus i del 
responsable de l'Arxiu Històric Municipal 
de data 05.03.2021, que es transcriu a 
continuació:

“Antonio Espinosa, cap del Servei 
Municipal d’Arqueologia i Patrimoni Històric i 
Museus de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, i Albert 
Alcaraz Santonja, responsable de l’Arxiu Històric 
Municipal de la Vila Joiosa,

INFORMEN

ANTECEDENTS

Entra en Registre General d’Entrada de 
l’Ajuntament de la Vila Joiosa amb data 5 de febrer 
de 2021 i Nº Reg. 2021002286 escrit signat per 
/.../, al qual se manifesta que

...siendo propietarios de la colección de 
los archivos consistentes en negativos y 
fotografías de D. /.../, ofrecemos al Ayuntamiento 
dichos archivos, con el objetivo de facilitar a 
nuestra madre una vivienda con accesibilidad y 
prestaciones que hagan su vida lo más cómoda 
posible de acuerdo a sus necesidades, vivienda 

     
   Andrés Verdú Reos, Alcalde del 
Ayuntamiento de Villajoyosa, propone:

          Vistas las necesidades expuestas 
en Providencia de Alcaldía de fecha 
09.02.2021 y en el Informe conjunto del 
Jefe del Servicio Municipal de 
Arqueología y Patrimonio Histórico y 
Museos y del responsable del Archivo 
Histórico Municipal de fecha 05.03.2021, 
que se transcribe a continuación:

“Antonio Espinosa, cap del Servei 
Municipal d’Arqueologia i Patrimoni Històric i 
Museus de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, i Albert 
Alcaraz Santonja, responsable de l’Arxiu Històric 
Municipal de la Vila Joiosa,

INFORMEN

ANTECEDENTS

Entra en Registre General d’Entrada de 
l’Ajuntament de la Vila Joiosa amb data 5 de febrer 
de 2021 i Nº Reg. 2021002286 escrit signat per 
/.../, al qual se manifesta que

...siendo propietarios de la colección de 
los archivos consistentes en negativos y 
fotografías de D. /.../, ofrecemos al Ayuntamiento 
dichos archivos, con el objetivo de facilitar a 
nuestra madre una vivienda con accesibilidad y 
prestaciones que hagan su vida lo más cómoda 
posible de acuerdo a sus necesidades, vivienda 
que buscaremos nosotros y para ello solicitamos 
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que buscaremos nosotros y para ello solicitamos 
del Ayuntamiento la cantidad de OCHENTA Y 
CINCO MIL EUROS (85.000€), constituyendo 
dicha cantidad aproximadamente el precio de 
mercado de un piso de alquiler que cumpla con las 
características adecuadas de accesibilidad por un 
período aproximadamente de 15 años.

SOLICITAMOS DEL AYUNTAMIENTO 
que admita este escrito y lo que él se contiene, de 
manera que por parte de la Alcaldía se acuerde la 
compra de los archivos ofrecidos por el valor 
determinado en el cuerpo del escrito.

En data 10/2/2021 rebem el següent 
encàrrec de Secretaria núm. 47087 en aquest 
Servei Municipal:

En atención a la providencia de Alcaldía 
sobre adquisición de archivos fotográficos que se 
adjunta y a los efectos de tramitación de 
expediente de adquisición directa, se solicita 
informe de su departamento en el que deben 
constar los siguientes puntos: justificación de la 
necesidad y conveniencia de la adquisición, el 
destino al que se va a adscribir, descripción y 
características de los archivos e idoneidad del 
precio de adquisición propuesto por los 
interesados.

Prèviament a l’esmentada sol·licitud hi ha 
hagut diferents contactes entre els Srs. /.../ y els 
departaments municipals d’Arqueologia i Patrimoni 
Històric i Museus, Arxiu Històric Municipal i 
Secretaria, i amb el regidor de Patrimoni Històric i 
el propi Sr. Alcalde, en què s’ha estudiat la 
conveniència de que el fons fotogràfic a què es 
refereix aquest expedient es convertisca en un 
fons municipal per a la seua adequada 
conservació, investigació i difusió. Per aquest 
motiu signem el present informe els responsables 
del Servei Municipal d’Arqueologia i Patrimoni 
Històric i Museus i de l’Arxiu Històric Municipal, 
atesa la indubtable importància del fons, que és a 
la vegada cultural, històrica i documental, i que si 
recau en propietat municipal seria gestionat per 
ambdós departaments.

INFORMEN

1. Descripció i característiques dels arxius 
del fons

La col·lecció de negatius i fotografies a 
què es refereix l’escrit signat pels Srs. /.../ consta 
d’una quantitat no determinada de fotografies que, 
en un càlcul preliminar, deu estar al voltant de 
100.000 exemplars, que il·lustren la història, els 
paisatges i la vida quotidiana de la Vila Joiosa, i 
fins i tot de la resta de la comarca, des dels anys 
20 i durant tot el segle XX durant un període de 
setanta anys, entre les dècades de 1920 i 1990. Es 
tracta de positius fotogràfics i negatius en 
cel·luloide i plaques de vidre, ordenats en caixes 
de cartró. Atesa la necessitat de procedir a millorar 

del Ayuntamiento la cantidad de OCHENTA Y 
CINCO MIL EUROS (85.000€), constituyendo 
dicha cantidad aproximadamente el precio de 
mercado de un piso de alquiler que cumpla con las 
características adecuadas de accesibilidad por un 
período aproximadamente de 15 años.

SOLICITAMOS DEL AYUNTAMIENTO 
que admita este escrito y lo que él se contiene, de 
manera que por parte de la Alcaldía se acuerde la 
compra de los archivos ofrecidos por el valor 
determinado en el cuerpo del escrito.

En data 10/2/2021 rebem el següent 
encàrrec de Secretaria núm. 47087 en aquest 
Servei Municipal:

En atención a la providencia de Alcaldía 
sobre adquisición de archivos fotográficos que se 
adjunta y a los efectos de tramitación de 
expediente de adquisición directa, se solicita 
informe de su departamento en el que deben 
constar los siguientes puntos: justificación de la 
necesidad y conveniencia de la adquisición, el 
destino al que se va a adscribir, descripción y 
características de los archivos e idoneidad del 
precio de adquisición propuesto por los 
interesados.

Prèviament a l’esmentada sol·licitud hi ha 
hagut diferents contactes entre els Srs. /.../ y els 
departaments municipals d’Arqueologia i Patrimoni 
Històric i Museus, Arxiu Històric Municipal i 
Secretaria, i amb el regidor de Patrimoni Històric i 
el propi Sr. Alcalde, en què s’ha estudiat la 
conveniència de que el fons fotogràfic a què es 
refereix aquest expedient es convertisca en un 
fons municipal per a la seua adequada 
conservació, investigació i difusió. Per aquest 
motiu signem el present informe els responsables 
del Servei Municipal d’Arqueologia i Patrimoni 
Històric i Museus i de l’Arxiu Històric Municipal, 
atesa la indubtable importància del fons, que és a 
la vegada cultural, històrica i documental, i que si 
recau en propietat municipal seria gestionat per 
ambdós departaments.

INFORMEN

1. Descripció i característiques dels arxius 
del fons

La col·lecció de negatius i fotografies a 
què es refereix l’escrit signat pels Srs. /.../ consta 
d’una quantitat no determinada de fotografies que, 
en un càlcul preliminar, deu estar al voltant de 
100.000 exemplars, que il·lustren la història, els 
paisatges i la vida quotidiana de la Vila Joiosa, i 
fins i tot de la resta de la comarca, des dels anys 
20 i durant tot el segle XX durant un període de 
setanta anys, entre les dècades de 1920 i 1990. Es 
tracta de positius fotogràfics i negatius en 
cel·luloide i plaques de vidre, ordenats en caixes 
de cartró. Atesa la necessitat de procedir a millorar 
les seues condicions d’emmagatzemament aquest 
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les seues condicions d’emmagatzemament aquest 
fons va ingressar fa uns mesos en els depòsits 
d’emmagatzematge de Vilamuseu.

2. Justificació de la necessitat i 
conveniència de l’adquisició

Es tracta d’una col·lecció única, un 
patrimoni insubstituïble, d’una qualitat ben 
contrastada, que no totes les ciutats tenen la sort 
de posseir. Patrimonialment, la seua importància 
és extraordinària, i això justifica la necessitat i la 
conveniència de la seua adquisició per 
l’Ajuntament de la Vila Joiosa per a convertir-se en 
un fons públic que garantisca:

a. La seua adequada conservació en 
instal·lacions suficients i adequades des del punt 
de vista material i ambiental, així com en mans 
d’un personal tècnic capacitat en matèries de 
conservació i restauració.

b. El seu inventariat i catalogació 
sistemàtiques pel personal de Vilamuseu i l’Arxiu 
Municipal.

c. El seu ús públic en les condiciones que 
es determinen, i sempre garantint l’esment de 
l’autoria i procedència de les fotografies.

d. La seua difusió per qualsevol mitjà físic 
o digital, de forma que es pose alhora en valor la 
figura d’aquests rellevants fotògrafs, el patrimoni 
fotogràfic que van produir i la propia història, 
cultura i tradicions de la Vila Joiosa.

e. El reconeixement oficial i social de la 
importància de la col·lecció, a través de les 
fórmules previstes per la legislació de patrimoni i 
d’altres recursos.

3. Destinació a la qual s’adscriurà

En cas d’adquisició, la col·lecció entrarà 
simultàniament als fons de l’Arxiu Històric 
Municipal i Vilamuseu, el Museu Municipal de la 
Vila Joiosa, per a la seua gestió conjunta i 
coordinada, encara que per la major grandària i 
mitjans materials i humans de les instal·lacions de 
Vilamuseu el fons ingressaria materialment a 
aquest, on es procediria a la seua digitalització en 
escáner d’alta resolució, compartint la informació 
en temps real amb l’Arxiu.

Es crearia un banc d’imatges indexat que 
facilite la recerca i la cerca d’imatges i de la 
información associada, de consulta pública. 
Aquestes imatges seran d’utilitat per a tot tipus de 
publicacions, exposicions i altres usos públics i 
privats, sota les condicions que es determinen.

4. Idoneïtat del preu d’adquisició proposat 
pels interessats

El valor de la col·lecció és des dels punts 
de vista cultural, històric i documental incalculable, 
essent d’enorme abast cronològic i temàtic, única i 
insubstituïble per a il·lustrar el segle XX a la Vila 
Joiosa i la seua comarca.
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aquest, on es procediria a la seua digitalització en 
escáner d’alta resolució, compartint la informació 
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Es crearia un banc d’imatges indexat que 
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información associada, de consulta pública. 
Aquestes imatges seran d’utilitat per a tot tipus de 
publicacions, exposicions i altres usos públics i 
privats, sota les condicions que es determinen.

4. Idoneïtat del preu d’adquisició proposat 
pels interessats

El valor de la col·lecció és des dels punts 
de vista cultural, històric i documental incalculable, 
essent d’enorme abast cronològic i temàtic, única i 
insubstituïble per a il·lustrar el segle XX a la Vila 
Joiosa i la seua comarca.
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El volum de la col·lecció és tan 
extraordinari com la seua qualitat, en abastar el 
treball professional i artístic de dues generacions 
de la família Linares.

Una estimació exacta del seu valor 
econòmic sense comptar amb un inventari detallat 
no és possible, però sí un càlcul orientatiu, que 
posant una xifra redona mitjana de 10 euros per 
fotografia podria situar-se al voltant d’1 milió 
d’euros (1.000.000 €).

No obstant, hem de fer constar que la 
col·lecció necessita un llarg treball de neteja, 
organització,
restauració, emmagatzemament digital i física en 
materials inerts (sobres, caixes, etc.), en ambients 
de temperatura i humitat controlades (que tenen un 
cost elevat d’adquisició i manteniment), escanejat 
(en un escàner de gran resolució, que la regidoria 
de Patrimoni Històric acaba d’adquirir a Vilamuseu 
per al treball amb les col·leccions d’imatges i 
objectes plans), indexació i, paral·lelament, difusió 
digital i física (en exposicions pròpies i en préstecs 
externs, catàlegs, etc., etc.). Preveiem que a curt 
termini serà necessari adquirir una càmera de 
conservació específica per a negatius fotogràfics.

Calculem que pot suposar un volum de 
treball que ha de ser abordat per al menys dues 
generacions de treballadors municipals, durant uns 
50 anys, atès que se sumarà a altres moltes 
funcions desenvolupades tant pel personal del 
museu com de l’arxiu, i que ha de cobrir el treball 
de dues generacions de fotògrafs, això comptant 
amb el reforç d’una beca específica destinada a la 
gestió integral d’aquesta i altres col·leccions 
fotogràfiques dipositades al museu i a l’arxiu, i de 
les imatges obtingudes del Concurs anual de 
Fotografia Antiga de la Vila Joiosa, que podría 
portar el nom de Linares Ortiz.

Calculem que la inversió en instal·lacions, material 
i laboral de l’Ajuntament en el proper mig segle, 
una vegada reste en propietat municipal la 
col·lecció, superarà àmpliament el mig milió 
d’euros a cost actual. Per tant, la solució més 
viable per a la conservació, investigació i posada 
en valor de la col·lecció és que passe a propietat 
municipal, pel seu interès públic col·lectiu, i perquè 
la inversió necessària per a posar-la en valor no és 
assequible a un particular, però és molt urgent 
encetar este procés per a assegurar que no es 
deteriore i perda.

El preu de 85.000 euros proposat ens 
sembla favorable i adient, donat que el valor de la 
col·lecció és molt superior, inclòs tenint en compte 
la inversió necessària per a la seua gestió integral. 
En qualsevol cas, més enllà que l’oferta resulta 
molt avantatjosa, la seua adquisició pública és 
urgent i necessària, perquè es tracta d’una 
col·lecció de valor com diem incalculable en 
terminis culturals.

El volum de la col·lecció és tan 
extraordinari com la seua qualitat, en abastar el 
treball professional i artístic de dues generacions 
de la família Linares.

Una estimació exacta del seu valor 
econòmic sense comptar amb un inventari detallat 
no és possible, però sí un càlcul orientatiu, que 
posant una xifra redona mitjana de 10 euros per 
fotografia podria situar-se al voltant d’1 milió 
d’euros (1.000.000 €).

No obstant, hem de fer constar que la 
col·lecció necessita un llarg treball de neteja, 
organització,
restauració, emmagatzemament digital i física en 
materials inerts (sobres, caixes, etc.), en ambients 
de temperatura i humitat controlades (que tenen un 
cost elevat d’adquisició i manteniment), escanejat 
(en un escàner de gran resolució, que la regidoria 
de Patrimoni Històric acaba d’adquirir a Vilamuseu 
per al treball amb les col·leccions d’imatges i 
objectes plans), indexació i, paral·lelament, difusió 
digital i física (en exposicions pròpies i en préstecs 
externs, catàlegs, etc., etc.). Preveiem que a curt 
termini serà necessari adquirir una càmera de 
conservació específica per a negatius fotogràfics.

Calculem que pot suposar un volum de 
treball que ha de ser abordat per al menys dues 
generacions de treballadors municipals, durant uns 
50 anys, atès que se sumarà a altres moltes 
funcions desenvolupades tant pel personal del 
museu com de l’arxiu, i que ha de cobrir el treball 
de dues generacions de fotògrafs, això comptant 
amb el reforç d’una beca específica destinada a la 
gestió integral d’aquesta i altres col·leccions 
fotogràfiques dipositades al museu i a l’arxiu, i de 
les imatges obtingudes del Concurs anual de 
Fotografia Antiga de la Vila Joiosa, que podría 
portar el nom de Linares Ortiz.

Calculem que la inversió en instal·lacions, material 
i laboral de l’Ajuntament en el proper mig segle, 
una vegada reste en propietat municipal la 
col·lecció, superarà àmpliament el mig milió 
d’euros a cost actual. Per tant, la solució més 
viable per a la conservació, investigació i posada 
en valor de la col·lecció és que passe a propietat 
municipal, pel seu interès públic col·lectiu, i perquè 
la inversió necessària per a posar-la en valor no és 
assequible a un particular, però és molt urgent 
encetar este procés per a assegurar que no es 
deteriore i perda.

El preu de 85.000 euros proposat ens 
sembla favorable i adient, donat que el valor de la 
col·lecció és molt superior, inclòs tenint en compte 
la inversió necessària per a la seua gestió integral. 
En qualsevol cas, més enllà que l’oferta resulta 
molt avantatjosa, la seua adquisició pública és 
urgent i necessària, perquè es tracta d’una 
col·lecció de valor com diem incalculable en 
terminis culturals.
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PROPOSTA D’ACTUACIÓ

Proposem l’acceptació de la proposta 
d’adquisició per l’Ajuntament de la Vila Joiosa de la 
col·lecció de fotografies i negatius de D. /.../, 
formulada per /.../ amb reg. d’entrada 2021002286 
de 5 de febrer de 2021, per considerar que el preu 
proposat és molt inferior al seu valor real, que en 
realitat és des del punt de vista cultural 
incalculable.

Entre les condicions de la compra 
considerem que es deu reflectir l’adquisició amb la 
col·lecció de tots els seus drets, amb la condició 
raonable que l’Ajuntament es comprometa a que 
qualsevol permís o cessió concreta d’ús a tercers 
supose l’obligació expressa de l’esment ben visible 
de l’autoria i procedència de les fotografies, entre 
altres que puga determinar l’Ajuntament. Queda 
entès que l’Ajuntament, a través del museu i arxiu 
municipal inclouria eixa condició en qualsevol acta 
de préstec d’imatges, de bona fe, i que qualsevol 
omissió involuntària es procuraria solucionar el 
més prompte possible, sense que supose un motiu 
d’incompliment del contracte de compravenda; 
també que l’Ajuntament podria establir el 
cobrament de determinades quantitats per l’ús 
d’aquestes fotografies a tercers, prèvia aprovació 
dels conseqüents preus públics, amb la finalitat de 
recuperar una part de la inversió municipal 
necessària per a la gestió de la col·lecció, i reduir 
la seua càrrega al pressupost municipal.

Es quant cap informar,”

          Vist l'article  116.1 de la Llei 9/2017 
de Contractes del Sector Públic.

Vist tot això PROPOSE:

          PRIMER.– Acordar l'inici de 
l'expedient de contractació per la 
realització del subministrament de la 
col·lecció de negatius i fotografies de Sr. 
Antonio Linares Ortiz i Sr. José Luis 
Linares Serrano.

           SEGON.– Ordenar al departament 
de contractació el plec de clàusules 
administratives particulars i la continuació 
de l'expedient incorporant al mateix els 
documents que siguen preceptius.

            TERCER.- Publicar el present 
acord en el perfil de contractant de 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ

Proposem l’acceptació de la proposta 
d’adquisició per l’Ajuntament de la Vila Joiosa de la 
col·lecció de fotografies i negatius de D. /.../, 
formulada per /.../ amb reg. d’entrada 2021002286 
de 5 de febrer de 2021, per considerar que el preu 
proposat és molt inferior al seu valor real, que en 
realitat és des del punt de vista cultural 
incalculable.

Entre les condicions de la compra 
considerem que es deu reflectir l’adquisició amb la 
col·lecció de tots els seus drets, amb la condició 
raonable que l’Ajuntament es comprometa a que 
qualsevol permís o cessió concreta d’ús a tercers 
supose l’obligació expressa de l’esment ben visible 
de l’autoria i procedència de les fotografies, entre 
altres que puga determinar l’Ajuntament. Queda 
entès que l’Ajuntament, a través del museu i arxiu 
municipal inclouria eixa condició en qualsevol acta 
de préstec d’imatges, de bona fe, i que qualsevol 
omissió involuntària es procuraria solucionar el 
més prompte possible, sense que supose un motiu 
d’incompliment del contracte de compravenda; 
també que l’Ajuntament podria establir el 
cobrament de determinades quantitats per l’ús 
d’aquestes fotografies a tercers, prèvia aprovació 
dels conseqüents preus públics, amb la finalitat de 
recuperar una part de la inversió municipal 
necessària per a la gestió de la col·lecció, i reduir 
la seua càrrega al pressupost municipal.

Es quant cap informar,”

 Visto el  artículo 116.1 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

Visto todo lo cual PROPONGO:

PRIMERO. – Acordar el inicio del 
expediente de contratación para la 
realización del suministro de la colección 
de negativos y fotografías de D. /.../. 

SEGUNDO. – Ordenar al 
departamento de contratación la 
redacción del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y la 
continuación del expediente incorporando 
al mismo los documentos que sean 
preceptivos.

TERCERO.- Publicar el presente 
acuerdo en el perfil de contratante del 
órgano de contratación.
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l’òrgan de contractació.
  
 

La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

PRIMER.– Acordar l'inici de l'expedient de 
contractació per la realització del 
subministrament de la col·lecció de negatius 
i fotografies del Sr. /…/.

           SEGON.– Ordenar al departament de 
contractació la redacció del plec de 
clàusules administratives particulars i la 
continuació de l'expedient incorporant al 
mateix els documents que siguen 
preceptius.

            TERCER.- Publicar el present acord 
en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació.

PRIMERO. – Acordar el inicio del 
expediente de contratación para la 
realización del suministro de la colección de 
negativos y fotografías de D. /.../. 

SEGUNDO. – Ordenar al 
departamento de contratación la redacción 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y la continuación del expediente 
incorporando al mismo los documentos que 
sean preceptivos.

TERCERO.- Publicar el presente 
acuerdo en el perfil de contratante del 
órgano de contratación.

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

11. CULTURA. 
Expediente: 10064/2021.

CULTURA. CESSIÓ D’ÚS DE L’AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL, EXPEDIENT NÚM. 
10064/2021.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     

Isabel Perona Alitte, regidora delegada de 
Cultura, proposa:

Vista la sol·licitud presentada en data 25 
d’agost de 2021 pel Grup de danses Centener, 
representado per /.../, en la qual sol·licita l’ús 
de l’Auditori del Centre Social  per a la 
presentació del calendari divulgatiu dut a 
terme pel mateix grup de danses de les 
nostres tradicions i foment de la nostra 
llengua, el proper 8 d’octubre o en cas de no 
ser possible, el dimecres 6 o el dijous 7 en 
horari, així como les necessitats tècnicques.

Isabel Perona Alitte, Concejala delegada de 
Cultura, propone:

Vista la solicitud presentada en fecha 25 de 
agosto de 2021 por  el Grup de danses 
Centener, representado por /…/, en la que 
solicita el uso del Auditorio del Centro Social 
para la presentación del calendario divulgativo 
realizado por el mismo grupo de danzas de 
nuestras tradiciones y fomento de nuestra 
lengua, el próximo 8 de octubre en horario de 
17 h a 21:30 h o en caso de no ser posible, el 
miércoles 6 o el jueves 7 en horario, así como 
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Vista l’Ordenança reguladora del preu públic 
per cessió d’espais municipals, publicada en el 
B.O.P. de data 28 de maig de 2009.

Vist el reglament de funcionament de l’Auditori 
del Centre Social, publicat en el B.O.P. de data 
18 de maig de 2009.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 13 de maig de 2021, de limitació 
d’aforaments en espais culturals, entre els 
quals es troba l’Auditori del Centre Social, 
establint un aforament màxim de 173 localitats 
en dit espai.

Vist l’informe favorable de la Cap de Secció de 
Cultura de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, que 
en la part que considere transcendent diu: 
“Vista la Ordenanza Reguladora del Precio Público por 
cesión de espacios municipales publicada en el BOP de 
28 de mayo de 2009, que en su artículo 6 contempla que 
la tarifa a aplicar para cada una de las cesiones en el 
Auditorio del Centro Social es de 201 € (IVA excluido) por 
jornada o fracción; además de la fianza correspondiente 
que asciende a 100 € según se contempla en el artículo 
6 de la referida ordenanza. Asimismo, el artículo 4 
dispone: “Los actos de carácter social, cultural o 
educativo, organizados por entidades con sede social en 
Villajoyosa no se encontrarán sujetos al pago” y que “Las 
entidades con sede en Villajoyosa que realicen 
actividades distintas a las mencionadas en el párrafo 
anterior podrán obtener una bonificación del 35% sobre 
el precio señalado en la tarifa, previa solicitud de la 
misma, que será concedida por acuerdo de la Junta de 
Gobierno a propuesta de la Concejalía de Cultura. 
Excepcionalmente, la Junta de gobierno a propuesta de 
la Concejalía de Cultura, podrá ceder gratuitamente las 
instalaciones objeto de la presente ordenanza para 
aquellas actividades directamente relacionadas con el 
fomento y la difusión de la cultura en el municipio.” 
Visto el calendario de actividades previstas a realizar en 
2021, el Auditorio del Centro Social se encuentra 
disponible el miércoles 6 de octubre de 2021. 
Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de 
mayo de 2021 adoptó acuerdo de limitación de aforos de 
espacios culturales, entre los cuales se encuentra el 
Auditorio del Centro Social, estableciendo un aforo 
máximo de 173 localidades en dicho espacio. 
Visto que la Concejalía de Cultura ha distribuido los 
asientos conforme a un plano que se facilitará al 
organizador, que deberá respetar en aforo y distribución 
de butacas.”

Exposat quant antecedeix, PROPOSE:

PRIMER. Cedir gratuïtament l’ús de l’Auditori 

las necesidades técnicas.

Vista la Ordenanza reguladora del precio 
público por cesión de espacios municipales, 
publicada en el B.O.P. de fecha 28 de mayo de 
2009.

Visto el reglamento de funcionamiento del 
Auditorio del Centro Social, publicado en el 
B.O.P. de fecha 18 de mayo de 2009.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 13 de mayo de 2021, de limitación de 
aforos en espacios culturales, entre los cuales 
se encuentra el Auditorio del Centro Social, 
estableciendo un aforo máximo de 173 
localidades en dicho espacio.

Visto el informe favorable de la Jefa de Sección 
de Cultura del Ayuntamiento de Villajoyosa, que 
en la parte que considero trascendente dice: 
“Vista la Ordenanza Reguladora del Precio Público por 
cesión de espacios municipales publicada en el BOP de 
28 de mayo de 2009, que en su artículo 6 contempla que 
la tarifa a aplicar para cada una de las cesiones en el 
Auditorio del Centro Social es de 201 € (IVA excluido) por 
jornada o fracción; además de la fianza correspondiente 
que asciende a 100 € según se contempla en el artículo 6 
de la referida ordenanza. Asimismo, el artículo 4 dispone: 
“Los actos de carácter social, cultural o educativo, 
organizados por entidades con sede social en Villajoyosa 
no se encontrarán sujetos al pago” y que “Las entidades 
con sede en Villajoyosa que realicen actividades distintas 
a las mencionadas en el párrafo anterior podrán obtener 
una bonificación del 35% sobre el precio señalado en la 
tarifa, previa solicitud de la misma, que será concedida por 
acuerdo de la Junta de Gobierno a propuesta de la 
Concejalía de Cultura. Excepcionalmente, la Junta de 
gobierno a propuesta de la Concejalía de Cultura, podrá 
ceder gratuitamente las instalaciones objeto de la presente 
ordenanza para aquellas actividades directamente 
relacionadas con el fomento y la difusión de la cultura en 
el municipio.” 
Visto el calendario de actividades previstas a realizar en 
2021, el Auditorio del Centro Social se encuentra 
disponible el miércoles 6 de octubre de 2021. 
Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de mayo 
de 2021 adoptó acuerdo de limitación de aforos de 
espacios culturales, entre los cuales se encuentra el 
Auditorio del Centro Social, estableciendo un aforo 
máximo de 173 localidades en dicho espacio. 
Visto que la Concejalía de Cultura ha distribuido los 
asientos conforme a un plano que se facilitará al 
organizador, que deberá respetar en aforo y distribución 
de butacas.”

Expuesto cuanto antecede, PROPONGO:
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del Centre Social al Grup de danses Centener 
el 6 d’octubre de 2021 de 17 h a 21:30 h per a 
la presentació del calendari divulgatiu.
Esta cessió estarà condicionada a:

a) L’acceptació i compliment del 
reglament regulador de funcionament 
de l’espai, i a la firma del contracte de 
cessió d’espais corresponent. Tenint en 
compte que l’acte es susceptible 
d’anul·lació en funció de l’evolució de la 
pandèmia.

b) El compliment en allò establert en 
l’acord de Junta de Govern Local de 
data 13 de maig de 2021 referent a 
l’aforament màxim de l’Auditori del 
Centre Social, així com a la distribució 
de butaques segons plànol facilitat per 
la regidoria de Cultura.

c) El compromís per part de  l’organització 
d’assumir i acomplir totes les mesures 
de prevenció sanitària i lluita contra el 
Covid-19 vigents en el moment de 
l’acte.

SEGON. Posar a disposició de la persona 
interessada la dotació material i tècnica de 
l’espai, informant-la, al mateix temps, de què la 
regidoria de Cultura no es farà càrrec de 
material addicional, si açò fora necessari.

TERCER. Donar compte als Serveis 
Econòmics als efectes oportuns.

QUART. Notificar l’acord que es derive a la 
persona interessada.

PRIMERO. Ceder gratuitamente el uso del 
Auditorio del Centro Social al Grup de Danses 
Centener el 6 de octubre de 2021 de 17h a 
21:30 h para la presentación del calendario 
divulgativo.
 Esta cesión estará condicionada a:

a) La aceptación y cumplimiento del 
reglamento regulador de funcionamiento 
del espacio, y a la firma del contrato de 
cesión de espacios correspondiente. 
Teniendo en cuenta que el acto es 
susceptible de anulación en función de 
la evolución de la pandemia. 

b) El cumplimiento en lo establecido en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 13 de mayo de 2021 referente al 
aforo máximo del Auditorio del Centro 
Social, así como a la distribución de 
butacas según plano facilitado por la 
Concejalía de Cultura.

c) El compromiso por parte de la 
organización de asumir y cumplir todas 
las medidas de prevención sanitaria y 
lucha contra el Covid-19 vigentes en el 
momento del acto.

SEGUNDO. Poner a disposición de la persona 
interesada la dotación material y técnica del 
espacio, informándola, al mismo tiempo, de que 
la Concejalía de Cultura no se hará cargo de 
material adicional, si esto fuera necesario.

TERCERO. Dar cuenta a los Servicios 
Económicos a los efectos oportunos.
CUARTO. Notificar el acuerdo que se derive a 
la persona interesada.

  
 

La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

PRIMER. Cedir gratuïtament l’ús de 
l’Auditori del Centre Social al Grup de 
danses Centener el 6 d’octubre de 2021 de 
17 h a 21:30 h per a la presentació del 
calendari divulgatiu.
Esta cessió estarà condicionada a:

a) L’acceptació i compliment del 
reglament regulador de 
funcionament de l’espai, i a la 
firma del contracte de cessió 

PRIMERO. Ceder gratuitamente el uso del 
Auditorio del Centro Social al Grup de 
Danses Centener el 6 de octubre de 2021 
de 17h a 21:30 h para la presentación del 
calendario divulgativo.
 Esta cesión estará condicionada a:

a) La aceptación y cumplimiento del 
reglamento regulador de 
funcionamiento del espacio, y a la 
firma del contrato de cesión de 
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d’espais corresponent. Tenint en 
compte que l’acte es susceptible 
d’anul·lació en funció de 
l’evolució de la pandèmia.

b) El compliment en allò establert en 
l’acord de Junta de Govern Local 
de data 13 de maig de 2021 
referent a l’aforament màxim de 
l’Auditori del Centre Social, així 
com a la distribució de butaques 
segons plànol facilitat per la 
regidoria de Cultura.

c) El compromís per part de  
l’organització d’assumir i acomplir 
totes les mesures de prevenció 
sanitària i lluita contra el Covid-19 
vigents en el moment de l’acte.

SEGON. Posar a disposició de la persona 
interessada la dotació material i tècnica de 
l’espai, informant-la, al mateix temps, de què 
la regidoria de Cultura no es farà càrrec de 
material addicional, si açò fora necessari.

TERCER. Donar compte als Serveis 
Econòmics als efectes oportuns.

QUART. Notificar l’acord que es derive a la 
persona interessada.

espacios correspondiente. Teniendo 
en cuenta que el acto es susceptible 
de anulación en función de la 
evolución de la pandemia. 

b) El cumplimiento en lo establecido en 
el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 13 de mayo de 2021 
referente al aforo máximo del 
Auditorio del Centro Social, así 
como a la distribución de butacas 
según plano facilitado por la 
Concejalía de Cultura.

c) El compromiso por parte de la 
organización de asumir y cumplir 
todas las medidas de prevención 
sanitaria y lucha contra el Covid-19 
vigentes en el momento del acto.

SEGUNDO. Poner a disposición de la 
persona interesada la dotación material y 
técnica del espacio, informándola, al mismo 
tiempo, de que la Concejalía de Cultura no 
se hará cargo de material adicional, si esto 
fuera necesario.

TERCERO. Dar cuenta a los Servicios 
Económicos a los efectos oportunos.

CUARTO. Notificar el acuerdo que se derive 
a la persona interesada.

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

12. CULTURA. 
Expediente: 13932/2020.

CULTURA. RECTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE 5.07.2021 EN RELACIÓ 
AMB L’APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL DEL CIRCUIT DE L’INSTITUT 
VALENCIÀ DE CULTURA, EXPEDIENT NÚM. 13932/2020. 
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
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Isabel Perona Alitte, regidora delegada 
de Cultura, proposa:

Atenent a l´adscripció del municipi de la 
Vila Joiosa al projecte CulturArts ratificat 
per acord de la Junta de Govern en data 9 
d´abril de 2014.

Atenent al “Conveni per a la cogestió de la 
programació cultural del Circuit Institut 
Valencià de Cultura en el municipi de la 
Vila Joiosa”, signat el 31 de juliol de 2014. 
I renovat dit conveni en data 19 de juliol 
de 2018.

Vista la Resolució d’alcaldia de data 5 de 
juliol de 2021, en la qual s’aprovava la 
programació cultural congestionada amb 
l’Institut Valencià de Cultura del semestre 
de 2021. I que en la part referent a la 
MODALITAT MÚSICA un dels 
espectacles era la següent: 

Espectacle: ANDREU VALOR: 
INSURRECTE TRIO

Companyia: EL COR DE LA COSTERA

Telèfon contacte companyia: 656872844

CIF: B98800691

Dia: 08/10/2021

Hora: 20 h

Teatre o Espai: TEATRE AUDITORI LA 

VILA JOIOSA

Adreça del Teatre o Espai: 

C/CONCEPCIÓ ARAGONÉS, 2

Preu entrada:  4,00 €

Idioma: Valencià

Caixet (IVA inclòs):  2.440,00 €

A càrrec de l'Ajuntament,84,32 % màxim: 

2.057,41 €

A càrrec de l'Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, 10% màxim:  244,00 €

A càrrec de l'Institut Valencià de Cultura, 

Isabel Perona Alitte, Concejala delegada 
de Cultura, propone:
 
Atendiendo a la adscripción del municipio 
de Villajoyosa al proyecto CulturArts 
ratificado por Acuerdo de Junta de 
Gobierno en fecha 9 de abril de 2014. 

Atendiendo al “Convenio para la cogestión 
de la programación cultural del Circuit 
Institut Valencià de Cultura en el 
municipio de Villajoyosa”, firmado el 31 de 
julio de 2014. Y renovado dicho convenio 
en fecha 19 de julio de 2018.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 5 
de  de julio de 2021, en el que se 
aprobaba la programación cultural 
cogestionada con el Institut Valencià de 
Cultura del segundo semestre de 2021. Y 
que en la parte referente a la 
MODALIDAD MÚSICA uno de los 
espectáculos era la siguiente:

Espectáculo:  ANDREU VALOR: 
INSURRECTE TRIO

Compañía: EL COR DE LA COSTERA

Teléfono contacto compañía: 656872844

CIF: B98800691

Día: 08/10/2021

Hora: 20 h

Teatro o Espacio: TEATRE AUDITORI LA 

VILA JOIOSA

Dirección del Teatro o Espacio: 

C/CONCEPCIÓ ARAGONÉS, 2

Precio entrada: 4,00  €

Idioma: Valenciano

Caché (IVA incluido): 2.440,00   €

A cargo del Ayuntamiento, 84,32% 

máximo: 2.057,41 €

A cargo de la Acadèmia Valenciana de la 

Llengua,  10% máximo:   244,00 €
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5,68% màxim: 138,59 €

A càrrec d’Altres, 0% màxim: 0,00 €

Vist l’informe de la cap de secció de 
Cultura de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, 
que en la part que considere transcendent 
diu:

“En data 22 de juny redacte informe sobre 
la programació a cofinanciar en el segon 
semestre de 2021 amb l´IVC, en aquest 
informe s´inclou l´actuació d´Andreu 
Valor, que a la plataforma de companyies 
escèniques de l´Institut Valencià de 
Cultura el concert apareix com a que 
pertany a la companyia El Cor de la 
Costera, però una vegada sol.licitada la 
factura proforma a /.../ens adonem que la 
empresa que ha de facturar no és El Cor 
de la Costera sinó /.../dada que ens 
confirma el mateix artista i que per aquest 
motiu s´ha de fer un canvi de denominació 
a la documentació tramitada ( Resolució 
per Decret d´Alcaldia 202102981 de data 
5 de juliol de 2021 ), ja que per lo vist a la 
plataforma hi ha el mateix concert ( 
Insurrecte ) però amb dues companyies 
diferents.

INFORME
Que s´ha de canviar el nom de la 
companyia EL COR DE LA COSTERA per 
ANDREU VALOR,
quedant de la següent manera la 
informació de l´espectacle:
Espectacle: Andreu Valor: Insurrecte Trio
Companyia: Andreu Valor
Telèfon contacte companyia: 656872844
NIF: 21671674 Q
Dia: 08/10/2021 Hora: 20:00 hores
Teatre o Espai: Teatre Auditori la Vila 
Joiosa
Adreça del Teatre o Espai: C/Concepció 
Aragonés, 2
Preu entrada: 4,00 €
Idioma: Valencià
Caixet (IVA inclòs): màxim 2.440,00 €
A càrrec de l'Ajuntament, 84.32% màxim: 
2.057,41 €
A càrrec de l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, 10.00% màxim: 244,00 €

A cargo del Institut Valencià de Cultura,  

5,68% máximo:  138,59 €

A cargo de Otros, 0% máximo: 0,00 €

Visto el informe de la Jefa de Sección de 
Cultura de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, 
que en la parte que considero 
trascendente dice: 

“En data 22 de juny redacte informe sobre 
la programació a cofinanciar en el segon 
semestre de 2021 amb l´IVC, en aquest 
informe s´inclou l´actuació d´Andreu 
Valor, que a la plataforma de companyies 
escèniques de l´Institut Valencià de 
Cultura el concert apareix com a que 
pertany a la companyia El Cor de la 
Costera, però una vegada sol.licitada la 
factura proforma a /.../ens adonem que la 
empresa que ha de facturar no és El Cor 
de la Costera sinó /.../dada que ens 
confirma el mateix artista i que per aquest 
motiu s´ha de fer un canvi de denominació 
a la documentació tramitada ( Resolució 
per Decret d´Alcaldia 202102981 de data 
5 de juliol de 2021 ), ja que per lo vist a la 
plataforma hi ha el mateix concert ( 
Insurrecte ) però amb dues companyies 
diferents.

INFORME
Que s´ha de canviar el nom de la 
companyia EL COR DE LA COSTERA per 
ANDREU VALOR,
quedant de la següent manera la 
informació de l´espectacle:
Espectacle: Andreu Valor: Insurrecte Trio
Companyia: Andreu Valor
Telèfon contacte companyia: 656872844
NIF: 21671674 Q
Dia: 08/10/2021 Hora: 20:00 hores
Teatre o Espai: Teatre Auditori la Vila 
Joiosa
Adreça del Teatre o Espai: C/Concepció 
Aragonés, 2
Preu entrada: 4,00 €
Idioma: Valencià
Caixet (IVA inclòs): màxim 2.440,00 €
A càrrec de l'Ajuntament, 84.32% màxim: 
2.057,41 €
A càrrec de l'Acadèmia Valenciana de la 
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A càrrec de l'Institut Valencià de Cultura, 
5.68% màxim: 138,59 €
A càrrec d'Altres, 0.00% màxim: 0,00 €
L'espectacle Andreu Valor: Insurrecte Trio 
com a proposta artística musical només 
es pot encomanar a un únic empresari, 
perquè solament el pot oferir l'empresa 
/.../en el moment present.”

Exposat tot el que antecedeix, 
PROPOSE:

PRIMER. Modificar el nom de la 
companyia EL COR DE LA COSTERA de 
l’espectacle ANDREU VALOR: 
INSURRECTE TRIO, pel nom ANDREU 
VALOR, amb CIF 21.671.674-Q

SEGON. Donar compte d’açò als Serveis 
Econòmics, als efectes oportuns.

TERCER. Notificar l’acord que es derive a 
l’Institut Valencià de Cultura Generalitat 
Valenciana als efectes oportuns.

Llengua, 10.00% màxim: 244,00 €
A càrrec de l'Institut Valencià de Cultura, 
5.68% màxim: 138,59 €
A càrrec d'Altres, 0.00% màxim: 0,00 €
L'espectacle Andreu Valor: Insurrecte Trio 
com a proposta artística musical només 
es pot encomanar a un únic empresari, 
perquè solament el pot oferir l'empresa 
/.../en el moment present.”

Expuesto cuanto antecede, PROPONGO:

PRIMERO. Modificar el nombre de la 
compañía EL COR DE LA COSTERA del 
espectáculo ANDREU VALOR: 
INSURRECTE TRIO, por el nombre 
ANDREU VALOR, con CIF 21.671.674-Q

SEGUNDO. Dar cuenta de ello a los 
Servicios Económicos, a los efectos 
oportunos.

TERCERO. Notificar el acuerdo que se 
derive al Institut Valencià de Cultura 
Generalitat Valenciana a los efectos 
oportunos.

   La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

PRIMER. Modificar el nom de la companyia 
EL COR DE LA COSTERA de l’espectacle 
ANDREU VALOR: INSURRECTE TRIO, pel 
nom ANDREU VALOR, amb CIF 
21.671.674-Q

SEGON. Donar compte d’açò als Serveis 
Econòmics, als efectes oportuns.

TERCER. Notificar l’acord que es derive a 
l’Institut Valencià de Cultura Generalitat 
Valenciana als efectes oportuns.

PRIMERO. Modificar el nombre de la 
compañía EL COR DE LA COSTERA del 
espectáculo ANDREU VALOR: 
INSURRECTE TRIO, por el nombre 
ANDREU VALOR, con CIF 21.671.674-Q

SEGUNDO. Dar cuenta de ello a los 
Servicios Económicos, a los efectos 
oportunos.

TERCERO. Notificar el acuerdo que se 
derive al Institut Valencià de Cultura 
Generalitat Valenciana a los efectos 
oportunos.

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

13. DEPORTES. 
Expediente: 9170/2021.

ESPORTS. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 4007, EXPEDIENT 
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NÚM. 9170/2021.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     
Vista la resolució d’alcaldia núm. 
202104007, de data 20 de setembre de 
2021, en relació amb la Concesió de 
Subvencions per a la Promoció i 
Foment de l’Esport, amb destí a  
entitats esportives.

Es dona compte a la Junta de Govern 
Local.

Vista la Resolución de Alcaldía núm. 
202104007, de fecha 20 de septiembre 
de 2021, en relación con la Concesión 
de Subvenciones para la Promoción y 
Fomento del Deporte,  con destino a 
entidades deportivas.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno 
Local.

  
 

La Junta de Govern Local queda assabentada/La Junta de Gobierno Local queda 
enterada. 
 

ASSUMPTES FORA DE L'ORDRE DEL DIA

Una vegada conclós l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia de la 
convocatòria i abans de passar al torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde assenyala que 
existixen els següents punts per Fora de l'Ordre del Dia, d'acord amb el que disposa l'art. 
91.4 del ROFRJ.

El Sr. Secretari advertix que els assumptes que es tracten a continuació no figuren 
en la relació d’assumptes conclosos que proposa a l’alcalde per a la seua inclusió en l’ordre 
del dia, per la qual cosa no pot responsabilitzar-se de que els expedients estiguen complets.

14. CULTURA. 
Expediente: 9703/2020.

CULTURA. ESTABLIMENT D’AFORAMENT MÀXIM DEL 75% EN ELS EQUIPAMENTS 
CULTURALS MUNICIPALS DEL TEATRE AUDITORI LA VILA JOIOSA I DE L’AUDITORI 
CENTRE SOCIAL, EXPEDIENT NÚM. 9703/2020.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu
  
     
     

Es ratifica per unanimitat la urgència del 
següent assumpte i la seua inclusió en l’ordre 
del dia.

Se ratifica por unanimidad la urgencia del 
siguiente asunto y su inclusión en el orden del 
día.
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Isabel Perona Alitte, regidora delegada de 
Cultura, proposa:

Vista la crisi sanitària en la qual ens trobem 
immersos ocasionada per la Covid-19, 
declarada pandèmia internacional per 
l’Organització Mundial de la Salud l’11 de març 
de 2020.

Vistos els reglaments de funcionament del 
Teatre Auditori la Vila Joiosa i de l’Auditori del 
Centre Social, publicats en el B.O.P. de data 
18 de maig de 2009.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 13 de maig de 2021 en el qual s’establien 
els aforaments màxims (50%) dels 
equipaments culturals municipals Teatre 
Auditori la Vila Joiosa i Auditori del Centre 
Social.

Vista la Resolució de 6 de setembre de 2021, 
de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública, per la qual s’acorden mesures en 
matèria de salut pública en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana, a conseqüència de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19, per al període comprés entre el 7 i el 
27 de setembre de 2021, en la qual s’estableix 
l’aforament màxim del 75% en teatre i auditoris 
(entre altres espais).

Vist que és intenció de la regidoria de Cultura 
adaptar els aforaments dels espais Teatre 
Auditori la Vila Joiosa i Auditori del Centre 
Social a la nova normativa.

Exposat quant antecedeix, PROPOSE:

PRIMER.  Deixar sense efecte l’acord de 
limitació d’aforaments ens els equipaments 
culturals Teatre Auditori la Vila Joiosa i Auditori 
del Centre Social, adoptat en la Junta de 
Govern Local de data 13 de maig de 2021.

SEGON. Establir un aforament màxim de 581   
localitats en el Teatre Auditori la Vila Joiosa 
(75% del total) .

TERCER.  Establir un aforament màxim de 
264   localitats en l’Auditori del Centre Social 
(75% del total).

Isabel Perona Alitte, Concejala delegado de  
Cultura, propone:

Vista la crisis sanitaria en la que actualmente 
nos encontramos inmersos ocasionada por la 
Covid-19, declarada pandemia internacional por 
la Organización Mundial de la Salud el 11 de 
marzo de 2020.

Vistos los reglamentos de funcionamiento del 
Teatre Auditori la Vila Joiosa y del Auditorio del 
Centro Social, publicados en el B.O.P. de fecha 
18 de mayo de 2009.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 13 de mayo de 2021 en el que se 
establecían los aforos máximos (50%) de los 
equipamientos culturales municipales Teatre 
Auditori la Vila Joiosa y Auditorio del Centro 
Social.

Vista la Resolución de 6 de septiembre de 
2021, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerdan medidas 
en materia de salud pública en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, como consecuencia de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid-19, para el periodo comprendido entre el 
7 y el 27 de septiembre de 2021, en la que se 
establece el aforo máximo del 75% en teatros y 
auditorios (entre otros espacios).

Visto que es intención de la Concejalía de 
Cultura adaptar los aforos de los espacios 
Teatre Auditori la Vila Joiosa y Auditorio del 
Centro Social a la nueva normativa.

Expuesto cuanto antecede, PROPONGO:

PRIMERO. Dejar sin efecto el acuerdo de 
limitación de aforos en los equipamientos 
culturales Teatre Auditori la Vila Joiosa y 
Auditorio del Centro Social, adoptado en la 
Junta de Gobierno Local de fecha 13 de mayo 
de 2021.

SEGUNDO. Establecer un aforo máximo de 581 
localidades en el Teatre Auditori la Vila Joiosa 
(75% del total).

TERCERO. Establecer un aforo máximo de 264 
localidades en el Auditorio del Centro Social 
(75% del total). 
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QUART. Mantenir dits aforaments màxims fins 
l’establiment de noves normatives. CUARTO. Mantener dichos aforos máximos 

hasta el establecimiento de nuevas normativas.
  
 

La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

PRIMER.  Deixar sense efecte l’acord de 
limitació d’aforaments ens els equipaments 
culturals Teatre Auditori la Vila Joiosa i 
Auditori del Centre Social, adoptat en la 
Junta de Govern Local de data 13 de maig 
de 2021.

SEGON. Establir un aforament màxim de 
581   localitats en el Teatre Auditori la Vila 
Joiosa (75% del total) .

TERCER.  Establir un aforament màxim de 
264   localitats en l’Auditori del Centre Social 
(75% del total).

QUART. Mantenir dits aforaments màxims 
fins l’establiment de noves normatives.

PRIMERO. Dejar sin efecto el acuerdo de 
limitación de aforos en los equipamientos 
culturales Teatre Auditori la Vila Joiosa y 
Auditorio del Centro Social, adoptado en la 
Junta de Gobierno Local de fecha 13 de 
mayo de 2021.

SEGUNDO. Establecer un aforo máximo de 
581 localidades en el Teatre Auditori la Vila 
Joiosa (75% del total).

TERCERO. Establecer un aforo máximo de 
264 localidades en el Auditorio del Centro 
Social (75% del total). 

CUARTO. Mantener dichos aforos máximos 
hasta el establecimiento de nuevas 
normativas.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

15. DEPORTES. 
Expediente: 9170/2021.

ESPORTS. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 7079, EXPEDIENT 
NÚM. 9170/2021.
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu
  
     
     
 
Es ratifica per unanimitat la urgència del 
següent assumpte i la seua inclusió en 
l’ordre del dia.

Se ratifica por unanimidad la urgencia del 
siguiente asunto y su inclusión en el orden 
del día.

Vista la resolució d’alcaldia núm. 
202104079, de data 22 de setembre de 
2021, en relació amb la Concesió de 
Subvencions per a la Promoció i 

Vista la Resolución de Alcaldía núm. 
202104079, de fecha 22 de septiembre 
de 2021, en relación con la Concesión 
de Subvenciones para la Promoción y 
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Foment de l’Esport, amb destí a  
entitats esportives.

Es dona compte a la Junta de Govern 
Local.

Fomento del Deporte,  con destino a 
entidades deportivas.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno 
Local.

    
 

La Junta de Govern Local queda assabentada/La Junta de Gobierno Local queda 
enterada. 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió per orde del Sr. Alcalde, 
sent les 09:56 hores, de la qual cosa jo, el secretari, CERTIFIQUE.  

Firma Electronica Secretario

20 de octubre de 2021:10:53:24

Firma electrónica Alcaldia

20 de octubre de 2021 : 13:45:58
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