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JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CONVOCATÒRIA

CONVOCATORIA

Per orde de l'Alcaldia, vos
convoquem a la sessió de la Junta
de Govern Local que tindrà lloc en la
Sala de Juntes de la casa
consistorial, en la data, hora i amb el
caràcter assenyalats, en la qual es
tractaran els assumptes continguts
en l'orde del dia que s'indica a
continuació.

En cumplimiento de lo ordenado por
la Alcaldía, se le convoca a la Sesión
de la Junta de Gobierno Local que se
celebrará en la Sala de Juntas de la
casa consistorial, en la fecha, hora y
con el carácter indicados, en la cual
se tratarán los asuntos contenidos en
el orden del día que se expresa a
continuación.

SESSIÓ / SESIÓN ORDINÀRIA / ORDINARIA
DATA / FECHA

HORA 10:30

10 d'octubre de 2014 / 10 de octubre de 2014

ORDE DEL DIA / ORDEN DEL DÍA
NÚM.

ASSUMPTE / ASUNTO

1

Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión
que va tindre lloc el dia 26 de setembre de 2014.
celebrada el día 26 de septiembre de 2014.

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del
Recurs PO núm. 520/10, sobre responsabilitat
patrimonial. (Núm. expedient E-00501-2010-000695-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5, desestimatoria del
Recurso PO núm. 520/10, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2010-000695-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del
Recurs PO núm. 244/11, en matèria de responsabilitat
patrimonial. (Núm. expedient E-00501-2011-000405-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5, desestimatoria del
Recurso PO núm. 244/11, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2011-000405-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del
Recurs PO núm. 774/12, interposat contra acord del
Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra
denegació de sol·licitud de l'exempció de l'impost sobre
béns
immobles.
(Núm.
expedient
E-00501-2013-000068-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, desestimatoria del
Recurso PO núm. 774/12, interpuesto contra acuerdo del
Jurado Tributario que desestimó una reclamación contra
denegación de solicitud del exención del impuesto sobre
bienes
inmuebles.
(Núm.
expediente
E-00501-2013-000068-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del
Recurs PA núm. 214/14, de responsabilitat patrimonial.
(Núm. expedient E-00501-2014-000233-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, desestimatoria del
Recurso PA núm. 214/14, de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2014-000233-00)

6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara la
inadmissibilitat del Recurs PA núm. 267/13, interposat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, que declara la
inadmisibilidad del Recurso PA núm. 267/13, interpuesto
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contra una liquidació de l'impost sobre construccions, contra una liquidación del impuesto sobre
instal·lacions
i
obres.
(Núm.
expedient construcciones, instalaciones y obras. (Núm. expediente
E-00501-2013-000334-00)
E-00501-2013-000334-00)
7

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS.- Proposa modificar les normes i
terminis per a les operacions de tancament de la
comptabilitat i la liquidació del Pressupost Municipal de
2014. (Núm. expedient E-04301-2014-000024-00)

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS.- Propone modificar las normas y
plazos para las operaciones de cierre de la contabilidad
y la liquidación del Presupuesto Municipal de 2014.
(Núm. expediente E-04301-2014-000024-00)

8

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la rectificació d'ofici SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la rectificación de
d'un error material o de fet. (Núm. expedient oficio de un error material o de hecho. (Núm. expediente
E-01002-2014-000341-00)
E-01002-2014-000341-00)

9

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar recurs
d'alçada en el procediment intern de concurs de mèrits
per a la direcció de Salut Laboral. (Núm. expedient
E-01101-2014-001207-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone desestimar
recurso de alzada en el procedimiento interno de
concurso de méritos para la jefatura de Salud Laboral.
(Núm. expediente E-01101-2014-001207-00)

10

SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els
preus contradictoris i el projecte de ‘Rehabilitació del pou
radial de la Presa’ i encarregar-ne l’execució a l'Empresa
Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa). (Núm. expedient
E-04101-2014-000071-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone aprobar los
precios contradictorios y el proyecto de ‘Rehabilitación
del pozo radial de La Presa’ y encargar su ejecución a la
Empresa Mixta Valenciana del Agua (Emivasa). (Núm.
expediente E-04101-2014-000071-00)

11

SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar un
recurs sobre el procediment relatiu a la infraestructura de
la Fira de Juliol 2014. (Núm. expedient
E-04101-2014-000016-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone desestimar
un recurso sobre el procedimiento relativo a la
infraestructura de la Feria de Julio 2014. (Núm.
expediente E-04101-2014-000016-00)

12

SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa la resolució SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone la resolución
del contracte de subministrament d'ascensors. (Núm. del contrato de suministro de ascensores. (Núm.
expedient E-04101-2014-000107-00)
expediente E-04101-2014-000107-00)

13

SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alterar la
qualificació jurídica dos vehicles municipals, cedir-los a
l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona i donar-los de baixa
en l'Inventari Municipal de Béns. (Núm. expedient
E-05303-2014-000071-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone alterar la
calificación jurídica de dos vehículos municipales,
cederlos al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y
darlos de baja en el Inventario Municipal de Bienes.
(Núm. expediente E-05303-2014-000071-00)

14

SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar l'acord de
la Junta de Govern Local de 26 d’abril de 2013, pel qual
es va alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la
municipal situada al passeig de Neptú. (Núm. expedient
E-05301-1993-000304-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone rectificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de abril de
2013, por el que se enajenó, por razón de colindancia,
una parcela municipal situada en el paseo Neptuno.
(Núm. expediente E-05301-1993-000304-00)

15

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement
d’obligació a favor de Capgemini España, SL. (Núm.
expedient E-00801-2014-000089-00)

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN.Propone
aprobar
un
reconocimiento de obligación a favor de Capgemini
España,
SL.
(Núm.
expediente
E-00801-2014-000089-00)

16

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2012
128284.
(Núm.
expedient
E-01305-2012-000473-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2012
128284.
(Núm.
expediente
E-01305-2012-000473-00)

17

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Proposa executar el Decret dictat pel Jutjat de la Propone ejecutar el Decreto dictado por el Juzgado de lo
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Contencioso-Administrativo núm. 5 en el Procedimiento
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Procediment Ordinari núm. 492/10 i aprovar el gasto Ordinario núm. 492/10 y aprobar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01305-2009-000615-00)
E-01305-2009-000615-00)
18

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el
Procediment Abreviat núm. 712/12 i aprovar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01305-2012-000209-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone ejecutar la Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 4 en el
Procedimiento Abreviado núm. 712/12 y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01305-2012-000209-00)

19

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució sancionadora
núm. 1692-W, de 1 d’abril de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2013-006938-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 1692-W, de 1 de abril de 2014. (Núm. expediente
E-01306-2013-006938-00)

20

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució sancionadora
núm. 2572-W, de 21 de maig de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2014-001474-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 2572-W, de 21 de mayo de 2014. (Núm.
expediente E-01306-2014-001474-00)

21

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució sancionadora
núm. 2574-W, de 21 de maig de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2014-001830-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 2574-W, de 21 de mayo de 2014. (Núm.
expediente E-01306-2014-001830-00)

22

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució sancionadora
núm. 3315-W, de 2 de juliol de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2014-002508-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 3315-W, de 2 de julio de 2014. (Núm. expediente
E-01306-2014-002508-00)

23

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució sancionadora
núm. 3336-W, de 2 de juliol de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2013-006680-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 3336-W, de 2 de julio de 2014. (Núm. expediente
E-01306-2013-006680-00)

24

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició
interposat contra la Resolució sancionadora núm.
2222-W,de 6 de maig de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2014-001824-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone estimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 2222-W, de 6 de mayo de 2014. (Núm. expediente
E-01306-2014-001824-00)

25

SERVICI D'ESPORTS.- Proposa minorar el compromís SERVICIO DE DEPORTES.- Propone minorar el
d'ingrés del projecte de gasto 2012/74. (Núm. expedient compromiso de ingreso del proyecto de gasto 2012/74.
E-01903-2012-000357-00)
(Núm. expediente E-01903-2012-000357-00)

26

SERVICI D'ESPORTS.- Proposa acceptar la subvenció
concedida per la Diputació Provincial per a l'adquisició
de peretes led per a instal·lacions esportives i aprovar la
corresponent modificació de crèdits. (Núm. expedient
E-01903-2014-000295-00)

SERVICIO DE DEPORTES.- Propone aceptar la
subvención concedida por la Diputación Provincial para
la adquisición de bombillas led para instalaciones
deportivas y aprobar la correspondiente modificación de
créditos. (Núm. expediente E-01903-2014-000295-00)

27

SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa
aprovar la primera addenda al conveni firmat amb la
Universitat Politècnica de València per a la gestió de
l'exposició i manteniment del ‘Museu de l'Arròs de la

SERVICIO DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR.Propone aprobar la primera adenda al convenio suscrito
con la Universidad Politécnica de Valencia para la
gestión de la exposición y mantenimiento del 'Museo del
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ciutat
de
València’.
E-01904-2012-000626-01)

(Núm.

expedient Arroz de la ciudad de Valencia'. (Núm. expediente
E-01904-2012-000626-01)

28

SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa
autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de
pagament a favor de Sagarmanta, SL. (Núm. expedient
E-01904-2014-000538-00)

SERVICIO DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR.Propone autorizar, disponer y reconocer una obligación
de pago a favor de Sagarmanta, SL. (Núm. expediente
E-01904-2014-000538-00)

29

SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar una
modificació per transferència de crèdits del sector
pressupostari
del
servici.
(Núm.
expedient
E-02101-2014-001605-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN.- Propone aprobar una
modificación por transferencia de créditos del sector
presupuestario del servicio. (Núm. expediente
E-02101-2014-001605-00)

30

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de
diverses factures del contracte de subministrament
d'aliments
bàsics.
(Núm.
expedient
E-02201-2013-001035-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar el reconocimiento de la obligación de
varias facturas del contrato de suministro de alimentos
básicos. (Núm. expediente E-02201-2013-001035-00)

31

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de
col·laboració firmat amb l'Associació Natania per a
desenvolupar programes d'acollida a persones amb
problemes de marginalitat social greu. (Núm. expedient
E-02201-2013-005222-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar la primera prórroga del convenio de
colaboración suscrito con la Asociación Natania para
desarrollar programas de acogida a personas con
problemas de marginalidad social grave. (Núm.
expediente E-02201-2013-005222-00)

32

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació
de pagament a favor de l’Associació Sercoval. (Núm.
expedient E-02201-2014-007759-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone autorizar, disponer y reconocer una obligación
de pago a favor de la Asociación Sercoval. (Núm.
expediente E-02201-2014-007759-00)

33

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. 406-X, de 19 de maig de 2014. (Núm.
expedient E-02901-2014-000353-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS.Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. 406-X, de 19 de mayo de
2014. (Núm. expediente E-02901-2014-000353-00)

34

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa
aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a
l'Associació de Venedors del Mercat Central per
ocupació de parades, corresponent a l'exercici 2013.
(Núm. expedient E-02901-2014-000537-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS.Propone aprobar la justificación de la subvención anual
concedida a la Asociación de Vendedores del Mercado
Central por ocupación de puestos, correspondiente al
ejercicio
2013.
(Núm.
expediente
E-02901-2014-000537-00)

35

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa elevar a
definitiu el compte de liquidació provisional corresponent
al projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat
d'execució del pla de reforma interior i millora ‘Flor de
Maig'. (Núm. expedient E-03102-2013-000031-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.- Propone
elevar a definitiva la cuenta de liquidación provisional
correspondiente al proyecto de reparcelación forzosa de
la unidad de ejecución del plan de reforma interior y
mejora
‘Flor
de
Mayo’.
(Núm.
expediente
E-03102-2013-000031-00)

36

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa
ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de
febrer de 2013, pel qual es va aprovar tècnicament el
projecte d'obres denominat ‘Reurbanització del carrer de
Sant Vicent’. (Núm. expedient E-03301-2012-000079-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.Propone ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 8 de febrero de 2013, por el que se aprobó
técnicamente el proyecto de obras denominado
‘Reurbanización de la calle San Vicente’. (Núm.
expediente E-03301-2012-000079-00)

37

SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa convalidar la
Resolució núm. 787, de 26 d'agost de 2014, per la qual
es reconeix l'obligació de pagament a favor de la
Sociedad de Agricultores de la Vega, SA, corresponent

SERVICIO DE JARDINERÍA.- Propone convalidar la
Resolución núm. 787, de 26 de agosto de 2014, por la
que se reconoce la obligación de pago a favor de la
Sociedad de Agricultores de la Vega, SA,
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als treballs realitzats durant els dies 1 al 18 del propassat correspondiente a los trabajos realizados durante los
mes
de
juliol.
(Núm.
expedient días 1 al 18 del pasado mes de julio. (Núm. expediente
E-04001-2014-000797-00)
E-04001-2014-000797-00)
PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

38(E) ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm.
Z-932, de 3 d'octubre de 2014, d'aprovació de bases per
a la provisió definitiva del lloc de tresorer de l'Ajuntament
de València. (Núm. expedient E-00413-2014-000004-00)

ALCALDÍA.- Da cuenta de su Resolución núm. Z-932, de
3 de octubre de 2014, de aprobación de bases para la
provisión definitiva del puesto de tesorero del
Ayuntamiento de Valencia. (Núm. expediente
E-00413-2014-000004-00)

39(E) SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa
aprovar la participació de l'Ajuntament de València en
l'organització de les Jornades Tribuna Espanya-Filipines.
(Núm. expedient E-00203-2014-000021-00)

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES.Propone aprobar la participación del Ayuntamiento de
Valencia en la organización de las Jornadas Tribuna
España-Filipinas.
(Núm.
expediente
E-00203-2014-000021-00)

40(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la
participació de l'Ajuntament en els projectes promoguts
per la Direcció General per al Desenvolupament i la
Cooperació de la Comissió Europea (EuropeAid)
relacionats amb la seguretat. (Núm. expedient
E-01401-2014-000695-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone aprobar la
participación del Ayuntamiento en los proyectos
promovidos por la Dirección General para el Desarrollo y
la Cooperación de la Comisión Europea (EuropeAid)
relacionados con la seguridad. (Núm. expediente
E-01401-2014-000695-00)

41(E) SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la segona
revisió de preus del contracte per a la prestació del
servici de gestió, informació i animació juvenil en els
centres municipals de Joventut. (Núm. expedient
E-01902-2011-000004-00)

SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone aprobar la
segunda revisión de precios del contrato para la
prestación del servicio de gestión, información y
animación juvenil en los centros municipales de
Juventud. (Núm. expediente E-01902-2011-000004-00)

42(E) SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa
aprovar la realització de la festivitat de la Mare de Déu
del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, i autoritzar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01904-2014-000543-00)

SERVICIO DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR.Propone aprobar la celebración de la festividad de la
Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, y autorizar
el
gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01904-2014-000543-00)

43(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la
justificació de la beca-ajuda ‘Joan Peset Aleixandre per a
la investigació’ realitzada per l'Institut Mèdic Valencià.
(Núm. expedient E-01905-2013-000016-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL.- Propone aprobar
la justificación de la beca-ayuda ‘Juan Peset Aleixandre
para la investigación’ realizada por el Instituto Médico
Valenciano.
(Núm.
expediente
E-01905-2013-000016-00)

44(E) SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment
de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel
concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
(Núm. expedient E-02902-2014-000435-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone iniciar el
procedimiento de reintegro parcial de una cantidad
percibida por el concepto de ayudas municipales a la
contratación
2013.
(Núm.
expediente
E-02902-2014-000435-00)

45(E) SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i
reconéixer l'obligació en concepte d’ajudes municipals a
la consolidació empresarial 2014 (2n procediment).
(Núm. expedient E-02902-2014-000283-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone disponer el gasto y
reconocer la obligación en concepto de ayudas
municipales a la consolidación empresarial 2014 (2º
procedimiento).
(Núm.
expediente
E-02902-2014-000283-00)

46(E) SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa
aprovar tècnicament el projecte d'obres denominat
‘Accessibilitat i supressió de barreres en la ciutat de
València’. (Núm. expedient E-03301-2014-000085-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.Propone aprobar técnicamente el proyecto de obras
denominado ‘Accesibilidad y supresión de barreras en la
ciudad
de
Valencia’.
(Núm.
expediente
E-03301-2014-000085-00)
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47(E) SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa
aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal
d’adequació de la urbanització a la pedania de Pinedo’.
(Núm. expedient E-03301-2014-000142-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.Propone aprobar técnicamente el ‘Proyecto técnico
municipal de adecuación de la urbanización en la
pedanía
de
Pinedo’.
(Núm.
expediente
E-03301-2014-000142-00)

48(E) OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor
d’Ortigueira Editora de Fiestas y Sociedad, SL. (Núm.
expedient E-04103-2013-000057-00)

OFICINA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES.Propone aprobar un reconocimiento de obligación a
favor de Ortigueira Editora de Fiestas y Sociedad, SL.
(Núm. expediente E-04103-2013-000057-00)

49(E) SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES
RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar
l'adhesió de l'Ajuntament de València a la iniciativa
‘Pacte dels alcaldes per a l'adaptació al canvi climàtic' de
la
Comissió
Europea.
(Núm.
expedient
E-08001-2014-000017-00)

SERVICIO DE CALIDAD MEDIO AMBIENTAL,
ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO.Propone aprobar la adhesión del Ayuntamiento de
Valencia a la iniciativa ‘Pacto de los alcaldes para la
adaptación al cambio climático’ de la Comisión Europea.
(Núm. expediente E-08001-2014-000017-00)

50(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de
reposició sobre abonament de diferència per concepte
de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
(Núm. expedient E-01002-2013-000571-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone estimar un recurso
de reposición sobre abono de diferencia por concepto de
subvención sanitaria del Acuerdo laboral 2012-2015.
(Núm. expediente E-01002-2013-000571-00)

51(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de
reposició sobre abonament de diferència per concepte
de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
(Núm. expedient E-01002-2013-000572-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone estimar un recurso
de reposición sobre abono de diferencia por concepto de
subvención sanitaria del Acuerdo laboral 2012-2015.
(Núm. expediente E-01002-2013-000572-00)

52(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de
reposició sobre abonament de diferència per concepte
de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
(Núm. expedient E-01002-2013-000573-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone estimar un recurso
de reposición sobre abono de diferencia por concepto de
subvención sanitaria del Acuerdo laboral 2012-2015.
(Núm. expediente E-01002-2013-000573-00)

53(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de
reposició sobre abonament de diferència per concepte
de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
(Núm. expedient E-01002-2013-000574-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone estimar un recurso
de reposición sobre abono de diferencia por concepto de
subvención sanitaria del Acuerdo laboral 2012-2015.
(Núm. expediente E-01002-2013-000574-00)

54(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de
reposició sobre abonament de diferència per concepte
de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
(Núm. expedient E-01002-2013-000576-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone estimar un recurso
de reposición sobre abono de diferencia por concepto de
subvención sanitaria del Acuerdo laboral 2012-2015.
(Núm. expediente E-01002-2013-000576-00)

55(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució núm. 220-P, de 4
de març de 2014, sobre pròtesi sanitària segons l'article
46 de l'Acord laboral 2012-2015. (Núm. expedient
E-01002-2014-000264-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone estimar el recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución núm.
220-P, de 4 de marzo de 2014, sobre prótesis sanitaria
según el artículo 46 del Acuerdo laboral 2012-2015.
(Núm. expediente E-01002-2014-000264-00)

56(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal. temporal en el Servicio de Ocupación del Dominio
(Núm. expedient E-01101-2014-001190-00)
Público
Municipal.
(Núm.
expediente
E-01101-2014-001190-00)
57(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal. temporal en el Servicio de Ocupación del Dominio
(Núm. expedient E-01101-2014-001227-00)
Público
Municipal.
(Núm.
expediente
E-01101-2014-001227-00)
58(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal. temporal en el Servicio de Ocupación del Dominio
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(Núm. expedient E-01101-2014-001228-00)

Público
Municipal.
E-01101-2014-001228-00)

59(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el
recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta
de Govern Local d’11 de juliol de 2014, relatiu a
l'adjudicació de l'explotació del poliesportiu municipal de
Juan
Antonio
Samaranch.
(Núm.
expedient
E-04101-2013-000040-00)

(Núm.

expediente

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone desestimar
el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 11 de julio de 2014,
relativo a la adjudicación de la explotación del
polideportivo municipal Juan Antonio Samaranch. (Núm.
expediente E-04101-2013-000040-00)

60(E) MOCIÓ del vicealcalde amb relació a diverses qüestions MOCIÓN del vicealcalde en relación a diversas
referides al Pla Confiança. (Núm. expedient cuestiones referidas al Plan Confianza. (Núm.
E-00601-2014-000006-00)
expediente E-00601-2014-000006-00)
61(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa imposar sanció de SERVICIO DE PERSONAL.- Propone imponer sanción
l'expedient disciplinari E 01002 2013 338. (Núm. del expediente disciplinario E 01002 2013 338. (Núm.
expedient E-01002-2013-000338-00)
expediente E-01002-2013-000338-00)
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