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ciones del Ayuntamiento de Mutxamel y la Ley General de
Subvenciones, así como sus disposiciones de desarrollo.»

Mutxamel, 8 de septiembre de 2008.
La Alcaldesa, Asunción Llorens Ayela.

*0819477*

EDICTE

L’Ajuntament Ple, en la seua sessió celebrada el dia 1
d’abril del corrent any, va aprovar inicialment el Reglament
Intern d’Organització i Funcionament del Comité de Seguretat
i Salut d’este Ajuntament.

Sotmés el text del Reglament i l’expedient a informació
pública per un termini de trenta dies, no es van presentar
reclamacions o suggeriments contra el mateix.

I s’ha remés l’acord, junt amb el text del Reglament, a la
Subdelegació del Govern a Alacant i a la Comunitat Autònoma
Valenciana, als efectes previstos en l’article 70.2, en relació
amb l’article 65.2, de la Llei 7/1985.

Una vegada transcorregut el termini previst en l’article
65.2 de la Llei 7/1985, es procedix a publicar el text íntegre
del Reglament perquè entre en vigor, de conformitat amb el
que disposa l’article 70.2 de la reiterada Llei 7/1985.

«REGLAMENT INTERN D’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT DE
L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.

Preàmbul:
Disposa l’article 38.3 de la Llei 31/1995, de 8 de

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que el Comité
de Seguretat i Salut adoptarà les seues pròpies normes de
funcionament.

Per a facilitar l’establiment d’aquestes normes de
funcionament, s’aprova el present Reglament Intern
d’Organització i Funcionament del Comité de Seguretat i
Salut d’aquest Ajuntament.

Article 1:
Aquest Reglament s’acorda entre els representants de

l’Ajuntament de Mutxamel i els Delegats de Prevenció de
Riscos Laborals que constituïxen el Comité de Seguretat i
Salut de l’Ajuntament de Mutxamel, a l’empara dels articles 38
i 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i, concretament,
de l’article 38.3 que preveu que el mateix Comité de Seguretat
i Salut adopte les seues normes de funcionament.

Article 2:
Com a òrgan paritari i col·legiat de participació, totes les

seues actuacions han de realitzar-se de forma conjunta, amb
l’acord previ per escrit, i amb representació d’ambdós parts.

Els càrrecs de president i de secretari seran assumits
pels membres representants de l’Ajuntament de Mutxamel.

Article 3:
El Comité de Seguretat i Salut, com a òrgan de

participació per a la consulta regular i periòdica sobre salut
i seguretat, intervindrà en totes les qüestions relacionades
amb la política de prevenció a l’Ajuntament de Mutxamel i
específicament en les qüestions següents:

a) La identificació dels riscos que han de ser objecte
d’avaluació i control;

b) La determinació dels criteris i procediments per a
l’avaluació i control;

c) L’elaboració, posada en pràctica, avaluació i revisió
dels plans i programes de prevenció;

d) L’estudi previ de l’impacte en salut laboral dels
projectes en matèria de planificació, l’organització del treball
i la introducció de noves tecnologies;

e) Els procediments, contingut i organització de les
activitats d’informació i formació dels treballadors en matèria
de salut i seguretat;

f) Les iniciatives de millora de les condicions de treball
o de la correcció de les deficiències existents a proposta
d’alguna de les parts;

g) La designació per l’Ajuntament de treballadors per a
determinar les funcions preventives, ocupar-se’n i avaluar-
ne el compliment;

h) La selecció de la modalitat, composició i tipus d’experts
necessaris per a la constitució del servei de prevenció, així
com la planificació de les activitats que ha de desenvolupar
i l’avaluació del seu funcionament;

i) La contractació, sanció o acomiadament dels membres
del servei de prevenció en el cas que s’opte per un servei
propi o mancomunat;

j) L’elecció de l’entitat i les condicions de concertació en
el cas de recórrer a serveis de prevenció externs;

k) L’assignació pressupostària per a l’organització dels
recursos de prevenció;

l) El disseny de programes de vigilància de la salut
adaptats als riscos i l’avaluació dels seus resultats amb les
limitacions previstes en l’article 22.4 de la Llei de Prevenció
de Riscs Laborals;

m) Qualssevol altres mesures relacionades amb
l’organització de la prevenció per l’Ajuntament.

Per acord entre les parts, i sense perjuí del que preveu
l’article 5.d), del Reglament, el Comité de Seguretat i Salut
podrà ocupar-se també de temes mediambientals relacionats
amb l’activitat de l’Ajuntament i proposar iniciatives en eixe
sentit.

Article 4:
Per a l’exercici de les seues funcions, el Comité de

Seguretat i Salut té les següents competències i facultats:
a) Realitzar les visites als llocs de treball que considere

oportunes a fi de conéixer directament la situació relativa a la
prevenció;

b) Accedir a tota la documentació existent en l’Ajuntament
sobre qüestions relacionades amb les condicions de treball
i els seus riscs per a la salut, així com qualsevol altra que siga
necessària per al compliment de les seues funcions;

c) Conéixer i informar la programació anual dels serveis
de prevenció;

d) Sol·licitar la intervenció o l’assessorament del servei
de prevenció davant de problemes específics;

e) Promoure i participar en la investigació sobre avaluació
i control de riscs, incidència de danys derivats del treball,
avaluació de l’eficàcia de l’acció preventiva;

f) Conéixer i analitzar els resultats estadístics de les
activitats de vigilància de la salut, així com els indicadors
d’absentisme per malaltia, a fi d’identificar eventuals relacions
entre els riscos i els danys;

g) Promoure la participació i la col·laboració dels
treballadors en la prevenció, arreplegant i estudiant
suggeriments i propostes;

h) Estudiar i dictaminar les propostes que realitze
l’Ajuntament per a la prevenció de riscs;

i) Proposar l’ampliació, temporal o permanent, del nom-
bre de representants en el Comité de Seguretat i Salut, en
funció de les tasques i necessitats la prevenció;

j) Col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat
Social en les seues visites a les dependències de l’Ajuntament
de Mutxamel, acompanyant-la i formulant les observacions
que crega oportunes.

Article 5:
El Comité de Seguretat i Salut es reunirà de forma

ordinària, almenys, mensualment a convocatòria del president
i, en sessió extraordinària, quan ho considere necessari o
quan ho sol·licite la majoria dels representants d’una de les
parts que el constituïxen.

El president convocarà, a més, una reunió extraordinària
quan concórrega alguna de les situacions següents:

a) accidents o danys greus.
b) incident amb risc greu.
c) sancions per incompliments.
d) denúncies per problemes mediambientals.
e) balanç anual del Pla de Prevenció i informe de la

memòria i programació del Servei de Prevenció.
Article 6:
Les reunions del Comité de Seguretat i Salut es convo-

caran per orde del president, per escrit i amb 72 hores
d’antelació, excepte en els casos de reunions extraordinàries
per motius d’urgència.
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En la convocatòria es fixarà l’orde del dia. Podran
tractar-se assumptes que no estiguen inclosos en l’orde del
dia, sempre que siguen acceptats per la majoria.

Per a la vàlida constitució del Comité serà necessària la
presència del president i secretari o, si és el cas, de qui els
substituïsquen, i almenys dos vocals de cada una de les parts.

Els acords del Comité seran adoptats per majoria dels
assistents de cada una de les parts.

Article 7:
1) Correspon al president:
a) La representació del Comité.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i

extraordinàries i la fixació de l’orde del dia, tenint en compte
les peticions dels altres membres, formulades amb una
antelació mínima de 4 dies laborables, a excepció de les
reunions urgents.

c) Presidir les sessions, i moderar el desenvolupament
dels debats.

d) Assegurar el compliment de la normativa vigent.
e) Visar les actes i certificacions dels acords.
f) Transmetre als membres del Comité de Seguretat i

Salut la informació prevista en els articles 36 i 39 de la Llei 31/
1995, així com en les altres normes que s’apliquen.

g) Exercir totes les funcions que siguen inherents a la
seua condició de president.

2) Correspon al secretari:
a) Efectuar la convocatòria de les sessions del Comité

per orde del president, i citar les persones que el formen.
b) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i

autoritzar les actes de les sessions.
c) Expedir certificats de les consultes, dictàmens i

acords aprovats.
d) Totes les funcions que siguen inherents a la seua

condició de secretari.
Article 8:
Tant les convocatòries, com els acords del Comité de

Seguretat i Salut, han de donar-se a conéixer entre els
treballadors de l’Ajuntament de Mutxamel, els quals podran fer
les seues propostes i queixes al Comité de Seguretat i Salut,
personalment o per escrit, a través dels Delegats de Prevenció.

Article 9:
Semestralment i en reunió ordinària, l’Ajuntament

presentarà al Comité de Seguretat i Salut un informe amb,
almenys, els aspectes següents:

a) nivell d’aplicació i de resultats del Pla de Prevenció.
b) resultats dels eventuals controls ambientals o activitats

de vigilància de la salut.
c) prevalença i incidència (accidents de treball i malalties

professionals) i de la patologia relacionada amb el treball.
d) prevalença i incidència de malalties que hagen causat

baixes laborals.
Article 10:
En les reunions del Comité de Seguretat i Salut podran

participar, per iniciativa pròpia i amb veu però sense vot, els
Delegats Sindicals, els assessors o tècnics que cite
l’Ajuntament de Mutxamel, i els Delegats de Prevenció de les
empreses contractades per l’Ajuntament de Mutxamel.

Article 11:
Tindrà la consideració de treball efectiu i, per tant no es

computarà com a crèdit horari a càrrec del que preveu
l’article 41 d) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el temps
dedicat a reunions del Comité de Seguretat i Salut i a
l’exercici de les funcions pròpies de Delegat de Prevenció.

Article 12:
El Comité de Seguretat i Salut podrà constituir grups de

treball per a abordar o fer el seguiment de problemes
específics, que es regiran per les mateixes normes de
funcionament previstes en el Reglament.

Disposició addicional:
En tot allò que no preveja el Reglament, s’aplicarà la

normativa que regula la prevenció de riscos laborals i el
funcionament dels òrgans col·legiats.

Disposició final:
Aquest Reglament Intern d’Organització i Funcionament

del Comité de Seguretat i Salut entrarà en vigor quan es

publique el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província,
previ el compliment dels tràmits previs establits en l’article 49
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999,
de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

El que es fa públic per a general coneixement.
Mutxamel, 4 de setembre de 2008.
L’Alcaldessa, Asunción Llorens Ayela.

*0819478*

EDICTO

El Ayuntamiento de Mutxamel, de acuerdo con el artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, da cuenta de la adjudicación del contrato que
se señala:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Ajuntament de Mutxamel.
Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
Objeto del contrato.
Tipo de contrato: obra.
Descripción del objeto: «Derribo de edificación existen-

te y construcción de Centro Social Polivalente de Mutxamel».
Lote: no procede.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.605.303,59 €, correspondiendo la cantidad

de 4.832.158,27 € de base imponible y 773.145,32 € de I.V.A.
Adjudicación.
Fecha: 2 de septiembre de 2008.
Contratista: U.T.E. «Calidad aplicada a la construcción,

S.L.- Servicios Técnicos Levante»
Nacionalidad: española.
Importe de la adjudicación: 4.848.587,60 €, correspon-

diendo la cantidad de 4.179.816,90 € de base imponible y
668.770,70 € de I.V.A.

Lo que se anuncia para conocimiento general.
Mutxamel, 15 de septiembre de 2008.
La Alcaldesa. Rubricado.

*0819479*

EDICTO

Habiendo intentado la notificación a don José Antonio
Abad Gallego, cuyo último domicilio conocido era calle el Pí
número 44, urbanización L’Horta, de Mutxamel, siendo in-
fructuosa la misma, se le notifica conforme a lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, el archivo por caducidad del
expediente IU 49/02 y la reacción administrativa ante acto de
edificación o uso sin licencia u orden de ejecución, en calle
el Pí, número 44, urbanización L’Horta, expediente 59/07,
cuyo texto se transcribe a continuación:

«Resultando que por Decreto del Concejal Delegado de
Urbanismo de fecha 23-03-04, se revolvió lo siguiente:

«Primero.- Ampliar el objeto del expediente de infrac-
ción urbanística número 49/02 de referencia, incoado a don
José Antonio Abad Gallego, en calidad de promotor, por
realizar obras de construcción de trastero con una superficie
de 7,50 m2., que no guarda el retranqueo mínimo a vial de 4
m., en calle Del Pi, número 44, de la urbanización «L´Horta»,
con las obras también denunciadas en la parcela de cons-
trucción de caseta para barbacoa, con una superficie de
24,20 m2., realizada con muros de fábrica de bloques de
hormigón y forjado unidireccional de viguetas autoresistentes,
adosada a uno de los lindes de la parcela.

Segundo.- Notificar al interesado la presente resolu-
ción, a los efectos oportunos.»


