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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

14 de novembre de 2014 / 14 de noviembre 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 31 d'octubre de 2014.
celebrada el día 31 de octubre de 2014.

2

JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l’informe de la
Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues
resolucions
respecte
de
les
reclamacions
econòmicoadministratives adoptades en el tercer
trimestre
de
2014.
(Núm.
expedient
E-00408-2014-000793-00)

JURADO TRIBUTARIO.- Da cuenta del informe de la
Presidencia del Jurado Tributario relativo a sus
resoluciones
respecto
de
las
reclamaciones
económico-administrativas adoptadas en el tercer
trimestre
de
2014.
(Núm.
expediente
E-00408-2014-000793-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs
d’apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, dictada
en el PO núm. 29/12 i acumulats PA núm. 383/11,
386/11 i 762/11, interposats contra taxa d'entrada de
vehicles. (Núm. expedient E-00501-2012-000094-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, estimatoria del recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, dictada en el PO
núm. 29/12 y acumulados PA núm. 383/11, 386/11 y
762/11, interpuestos contra tasa de entrada de
vehículos. (Núm. expediente E-00501-2012-000094-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del
Recurs PO núm. 772/11, en matèria de responsabilitat
patrimonial. (Núm. expedient E-00501-2012-000123-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7, desestimatoria del
Recurso PO núm. 772/11, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2012-000123-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del
Recurs PO núm. 360/12, sobre responsabilitat
patrimonial. (Núm. expedient E-00501-2012-000383-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 10, desestimatoria del
Recurso PO núm. 360/12, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2012-000383-00)

6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Contencioso-Administrativo núm. 1, desestimatoria del
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Recurs PA núm. 158/14, de responsabilitat patrimonial. Recurso PO núm. 158/14, de responsabilidad
(Núm. expedient E-00501-2014-000204-00)
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2014-000204-00)
7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte
del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm.
4 d’Alacant en el Procediment 760/13, pel qual
s'homologa l'acord aconseguit, que inclou el desistiment
de l'actora, en matèria d'acomiadament. (Núm. expedient
E-00501-2014-000209-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta del
Decreto, dictado por el Juzgado de lo Social núm. 4 de
Alicante en el Procedimiento 760/13, por el que se
homologa el acuerdo alcanzado, que incluye el
desistimiento de la actora, en materia de despido. (Núm.
expediente E-00501-2014-000209-00)

8

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte
del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm.
7 d’Alacant en el Procediment 899/13, que té per
desistida la demandant de les pretensions deduïdes
contra l'Ajuntament de València i altres, en matèria de
reclamació
de
quantitat.
(Núm.
expedient
E-00501-2013-000350-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta del
Decreto, dictado por el Juzgado de lo Social núm. 7 de
Alicante en el Procedimiento 899/13, que tiene por
desistida a la demandante de las pretensiones deducidas
contra el Ayuntamiento de Valencia y otros, en materia
de reclamación de cantidad. (Núm. expediente
E-00501-2013-000350-00)

9

SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el
‘Projecte modificat II de construcció de dependències de
Bombers i Policia Local al centre històric’. (Núm.
expedient E-04101-2014-000083-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone aprobar el
‘Proyecto modificado II de construcción de retén de
Bomberos y Policía Local en el centro histórico’. (Núm.
expediente E-04101-2014-000083-00)

10

SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d’alta en
l’Inventari Municipal de Béns la xarxa viària situada al
carrer
d’Alessandro
Volta.
(Núm.
expedient
E-05303-2014-000149-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone dar de alta en el
Inventario Municipal de Bienes la red viaria situada en la
calle
Alejandro
Volta.
(Núm.
expediente
E-05303-2014-000149-00)

11

SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la
reclamació prèvia a la via judicial civil sobre una parcel·la
municipal situada a l'avinguda dels Germans
Machado-carrer del Comte de Torrefiel. (Núm. expedient
E-05304-2014-000117-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone desestimar la
reclamación previa a la vía judicial civil sobre una parcela
municipal situada en la avenida Hermanos
Machado-calle Conde de Torrefiel. (Núm. expediente
E-05304-2014-000117-00)

12

SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone aceptar la
obligatòria d'una parcel·la amb destinació a viaris cesión obligatoria de una parcela con destino a viales
efectuada pel Club de Tenis de València. (Núm. efectuada por el Club de Tenis de Valencia. (Núm.
expedient E-05307-2014-000003-00)
expediente E-05307-2014-000003-00)

13

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de
col·laboració a subscriure amb la Universitat de
València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques),
amb la finalitat de formació del personal d'ambdós
entitats en el terreny de l'anàlisi estadística de la
informació d'interés municipal. (Núm. expedient
E-00801-2014-000101-00)

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.- Propone aprobar el convenio de
colaboración a suscribir con la Universidad de
Valencia-Estudio General (Facultad de Matemáticas),
con fines de formación del personal de ambas entidades
en el terreno del análisis estadístico de la información de
interés
municipal.
(Núm.
expediente
E-00801-2014-000101-00)

14

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2013 28856. (Núm. expedient E-01305-2013-000108-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2013
28856.
(Núm.
expediente
E-01305-2013-000108-00)

15

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.Proposa estimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució sancionadora
núm. 793-W, de 3 de març de 2009. (Núm. expedient
E-01306-2008-005687-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone estimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 793-W, de 3 de marzo de 2009. (Núm. expediente
E-01306-2008-005687-00)

16

SERVICI

CENTRAL

DEL

PROCEDIMENT SERVICIO

CENTRAL

DEL

PROCEDIMIENTO
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SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició
interposat contra
la Resolució sancionadora núm.
5402-W, de 15 d’octubre de 2013. (Núm. expedient
E-01306-2013-004569-00)

SANCIONADOR.- Propone estimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 5402-W, de 15 de octubre de 2013. (Núm.
expediente E-01306-2013-004569-00)

17

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició
interposat contra la Resolució sancionadora núm.
348-W, de 23 de gener de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2013-004764-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone estimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 348-W, de 23 de enero de 2014. (Núm. expediente
E-01306-2013-004764-00)

18

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició
interposat contra la Resolució sancionadora núm.
2712-W, de 28 de maig de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2014-001012-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone estimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 2712-W, de 28 de mayo de 2014. (Núm.
expediente E-01306-2014-001012-00)

19

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició
interposat contra la Resolució sancionadora núm.
2868-W, de 6 de juny de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2014-002033-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone estimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 2868-W, de 6 de junio de 2014. (Núm. expediente
E-01306-2014-002033-00)

20

SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer
l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA,
corresponent a la certificació del proppassat mes d’agost
del servici de gestió del servici públic d'estacionament de
vehicles en la via pública davall control a la ciutat de
València
(ORA).
(Núm.
expedient
E-01801-2014-003199-00)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
SUS INFRAESTRUCTURAS.- Propone aprobar y
reconocer la obligación de pago a favor de Dornier, SA,
correspondiente a la certificación del pasado mes de
agosto del servicio de gestión del servicio público de
estacionamiento de vehículos en la vía pública bajo
control en la ciudad de Valencia (ORA). (Núm.
expediente E-01801-2014-003199-00)

21

SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni
de col·laboració a subscriure amb la Universitat de
València i la Fundació Universitat-Empresa de València.
(Núm. expedient E-01902-2014-000149-00)

SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone aprobar el
convenio de colaboración a suscribir con la Universidad
de Valencia y la Fundación Universidad-Empresa de
Valencia. (Núm. expediente E-01902-2014-000149-00)

22

SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa
aprovar la justificació de la subvenció concedida a la
Federació Valenciana de Moros i Cristians i reconéixer
l'obligació de pagament de l’ajuda. (Núm. expedient
E-01904-2014-000313-00)

SERVICIO DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR.Propone aprobar la justificación de la subvención
concedida a la Federación Valenciana de Moros y
Cristianos y reconocer la obligación de pago de la ayuda.
(Núm. expediente E-01904-2014-000313-00)

23

SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa
concedir una subvenció a favor de la Confraria de
Granaders de la Mare de Déu de la Soledat. (Núm.
expedient E-01904-2014-000534-00)

SERVICIO DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR.Propone conceder una subvención a favor de la Cofradía
de Granaderos de la Virgen de la Soledad. (Núm.
expediente E-01904-2014-000534-00)

24

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la
justificació de l’aportació de 2013 a favor de la
Universitat Politècnica de València. (Núm. expedient
E-01905-2013-000133-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL.- Propone aprobar
la justificación de la aportación de 2013 a favor de la
Universidad Politécnica de Valencia. (Núm. expediente
E-01905-2013-000133-00)

25

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar una SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL.- Propone aprobar
aportació a favor de l’Institut Mèdic Valencià. (Núm. una aportación a favor del Instituto Médico Valenciano.
expedient E-01905-2014-000059-00)
(Núm. expediente E-01905-2014-000059-00)

26

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar
l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració
firmat amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
(Núm. expedient E-01905-2014-000064-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL.- Propone aprobar
la adenda para el año 2014 al convenio de colaboración
suscrito con la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. (Núm. expediente E-01905-2014-000064-00)

3/8
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
04/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
14 de novembre de 2014 a les 10:30

Sesión ORDINARIA
14 de noviembre de 2014 a las 10:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K59D hVdB Qkjt g5aQ vyiR LndK gHo=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

27

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar
l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració
firmat amb la Fundació General de la Universitat de
València. (Núm. expedient E-01905-2014-000066-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL.- Propone aprobar
la adenda para el año 2014 al convenio de colaboración
suscrito con la Fundación General de la Universidad de
Valencia. (Núm. expediente E-01905-2014-000066-00)

28

SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar la SERVICIO DE EDUCACIÓN.- Propone autorizar la
substitució d'una fiança depositada en efectiu per un aval sustitución de una fianza depositada en efectivo por un
bancari. (Núm. expedient E-02101-2014-001643-00)
aval
bancario.
(Núm.
expediente
E-02101-2014-001643-00)

29

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa ampliar el termini d’execució de les obres de
‘Construcció del centre municipal d’activitats per a
persones majors Montolivet’, finançades amb càrrec al
pla de suport a la inversió productiva en municipis de la
Comunitat
Valenciana.
(Núm.
expedient
E-02201-2011-001753-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone ampliar el plazo de ejecución de las obras de
‘Construcción del centro municipal de actividades para
personas mayores Monteolivete’, financiadas con cargo
al plan de apoyo a la inversión productiva en municipios
de la Comunidad Valenciana. (Núm. expediente
E-02201-2011-001753-00)

30

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal al
conveni de col·laboració firmat amb l’Il·lm. Col·legi
d’Advocats de València, per a la prestació del servici
d’orientació
jurídica.
(Núm.
expedient
E-02201-2012-003328-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar el incremento de la aportación
municipal al convenio de colaboración suscrito con el
Ilmo. Colegio de Abogados de Valencia, para la
prestación del servicio de orientación jurídica. (Núm.
expediente E-02201-2012-003328-00)

31

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la primera revisió de preus del
contracte de servici de menjador dels centres
ocupacionals
municipals.
(Núm.
expedient
E-02201-2012-009575-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar la primera revisión de precios del
contrato de servicio de comedor de los centros
ocupacionales
municipales.
(Núm.
expediente
E-02201-2012-009575-00)

32

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat del
conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja per a la
intervenció social en la ciutat de València. (Núm.
expedient E-02201-2013-003377-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar la justificación de la primera anualidad
del convenio de colaboración suscrito con Cruz Roja
para la intervención social en la ciudad de Valencia.
(Núm. expediente E-02201-2013-003377-00)

33

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la justificació del conveni firmat amb
Sant Joan de Déu Servicis Socials València per al
desenvolupament del programa municipal d'atenció a
persones sense sostre i no domiciliats. (Núm. expedient
E-02201-2013-004503-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar la justificación del convenio suscrito
con San Juan de Dios Servicios Sociales Valencia para
el desarrollo del programa municipal de atención a
personas sin techo e indomiciliados. (Núm. expediente
E-02201-2013-004503-00)

34

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la justificació del conveni 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 justificación del convenio 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)

35

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure
amb l'Associació Ciutat de l'Esperança. (Núm. expedient
E-02201-2014-007929-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar el convenio de colaboración a suscribir
con la Asociación Ciudad de la Esperanza. (Núm.
expediente E-02201-2014-007929-00)

36

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Proposa aprovar l'ajuda humanitària mitjançant del Propone aprobar la ayuda humanitaria mediante la
finançament del projecte ‘Aliments de primera necessitat financiación del proyecto ‘Alimentos de primera
necesidad para los desplazados por la operación margen
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per als desplaçats per l'operació marge protector a Gaza' protector en Gaza’ de la Asociación Comité Español de
de l'Associació Comité Espanyol de la UNRWA. (Núm. la UNRWA. (Núm. expediente E-02201-2014-007955-00)
expedient E-02201-2014-007955-00)
37

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de
l’Associació
Sercoval.
(Núm.
expedient
E-02201-2014-007966-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor
de la Asociación Sercoval.
(Núm. expediente
E-02201-2014-007966-00)

38

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).Proposa aprovar les bases del Concurs de Fotografia
2014 i el gasto corresponent. (Núm. expedient
E-02304-2014-001483-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (JUNTA MUNICIPAL DE
ABASTOS).- Propone aprobar las bases del Concurso
de Fotografía 2014 y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-02304-2014-001483-00)

39

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).Proposa aprovar les bases del Concurs de Betlems 2014
i
el
gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-02304-2014-001485-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (JUNTA MUNICIPAL DE
ABASTOS).- Propone aprobar las bases del Concurso
de Belenes 2014 y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-02304-2014-001485-00)

40

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).Proposa aprovar les bases del Concurs de Dibuix Infantil
2014 i el gasto corresponent. (Núm. expedient
E-02304-2014-001487-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (JUNTA MUNICIPAL DE
ABASTOS).- Propone aprobar las bases del Concurso
de Dibujo Infantil 2014 y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-02304-2014-001487-00)

41

SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment
de reintegrament total d’unes quantitats percebudes pels
conceptes d'ajuda municipal a la consolidació
empresarial i ajuda municipal a la contractació de
l'exercici
2013.
(Núm.
expedient
E-02902-2014-000433-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone iniciar el
procedimiento de reintegro total de unas cantidades
percibidas por los conceptos de ayuda municipal a la
consolidación empresarial y ayuda municipal a la
contratación del ejercicio 2013. (Núm. expediente
E-02902-2014-000433-00)

42

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i
reconéixer l'obligació de pagament a favor de les
persones beneficiàries del programa de pràctiques no
laborals ‘La meua primera experiència laboral'
corresponent al proppassat mes d’agost. (Núm.
expedient E-02902-2014-000438-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone disponer el gasto y
reconocer la obligación de pago a favor de las personas
beneficiarias del programa de prácticas no laborales ‘Mi
primera experiencia laboral’ correspondiente al pasado
mes
de
agosto.
(Núm.
expediente
E-02902-2014-000438-00)

43

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa
consentir la Resolució del Jurat Provincial
d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació d’una
parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot. (Núm.
expedient E-03103-2009-000082-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.- Propone
consentir la Resolución del Jurado Provincial de
Expropiaciones y llevar a efecto la expropiación de una
parcela situada en la avenida de Burjasot. (Núm.
expediente E-03103-2009-000082-00)

44

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa
consentir la Resolució del Jurat Provincial
d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació d’una
parcel·la situada als carrers de Murillo i del Moro Zeid.
(Núm. expedient E-03103-2010-000053-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.- Propone
consentir la Resolución del Jurado Provincial de
Expropiaciones y llevar a efecto la expropiación de una
parcela situada en las calles Murillo y Moro Zeit. (Núm.
expediente E-03103-2010-000053-00)

45

SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES
D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució núm. 185-I, de
25 de febrer de 2014, sobre denegació de legalització
d'obres realitzades al carrer dels Dofins. (Núm. expedient
E-03501-2013-001038-00)

SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS
DE EDIFICACIÓN.- Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm. 185-I,
de 25 de febrero de 2014, sobre denegación de
legalización de obras realizadas en la calle Los Delfines.
(Núm. expediente E-03501-2013-001038-00)

46

SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa SERVICIO DE GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO.-
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aprovar els reajustaments d'anualitat i dels conceptes
finançats a càrrec del Pla Confiança del projecte
denominat ‘Intervenció en edificis protegits-Entorn Llotja
de la Seda'. (Núm. expedient E-03502-2014-000005-00)

Propone aprobar los reajustes de anualidad y de los
conceptos financiados con cargo al Plan Confianza del
proyecto denominado ‘Intervención en edificios
protegidos-Entorno Lonja de la Seda’. (Núm. expediente
E-03502-2014-000005-00)

47

SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.Proposa aprovar la modificació dels preus públics
d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals i
per prestació dels servicis de la Fundació Esportiva
Municipal per a l’exercici 2015. (Núm. expedient
E-H4969-2014-500022-00)

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA ESPECÍFICAAE.- Propone aprobar la modificación de los precios
públicos de aplicación en las instalaciones deportivas
municipales y por prestación de los servicios de la
Fundación Deportiva Municipal para el ejercicio 2015.
(Núm. expediente E-H4969-2014-500022-00)

48

SERVICI DE GESTIÓ D’EMISSIONS I RECAPTACIÓ.Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació del
gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL,
relatius al subministrament de paper i a la impressió,
acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria
de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta
d’ingressos
municipals.
(Núm.
expedient
E-H4980-2014-504874-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE EMISIONES Y
RECAUDACIÓN.- Propone autorizar, disponer y
reconocer la obligación del gasto generado por los
servicios prestados por Meydis, SL, relativos al
suministro de papel y a la impresión, acabado y depósito
en Correos de notificaciones en materia de gestión,
inspección y recaudación de tributos y demás ingresos
municipales.
(Núm.
expediente
E-H4980-2014-504874-00)

49

MOCIÓ del vicealcalde sobre acord del Consell MOCIÓN del vicealcalde sobre acuerdo del Consejo de
d'Administració del Palau de Congressos.
(Núm. Administración del Palacio de Congresos. (Núm.
expedient E-00400-2014-000018-00)
expediente E-00400-2014-000018-00)
PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

50(E) SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement
d’obligació a favor de Capgemini España, SL. (Núm.
expedient E-00801-2014-000144-00)

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.- Propone aprobar un reconocimiento
de obligación a favor de Capgemini España, SL. (Núm.
expediente E-00801-2014-000144-00)

51(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de
concurs de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball de
Coordinació Servicis Centrals Tècnics (TD). (Núm.
expedient E-01101-2014-001312-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la convocatoria de
concurso de méritos para la provisión de un puesto de
trabajo de Coordinación Servicios Centrales Técnicos
(TD). (Núm. expediente E-01101-2014-001312-00)

52(E) SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar un SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.- Propone
reconeixement
d’obligació.
(Núm.
expedient aprobar un reconocimiento de obligación. (Núm.
E-01201-2014-000195-00)
expediente E-01201-2014-000195-00)
53(E) SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.- Propone
transferència de crèdit continguda en l’expedient 01201 aprobar la transferencia de crédito contenida en el
2014 209. (Núm. expedient E-01201-2014-000209-00)
expediente 01201 2014 209. (Núm. expediente
E-01201-2014-000209-00)
54(E) OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa rectificar un error material contingut en l'acord
de la Junta de Govern Local de 10 d'octubre de 2014.
(Núm. expedient E-01305-2009-000615-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone rectificar un error material contenido en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de octubre
de 2014. (Núm. expediente E-01305-2009-000615-00)

55(E) SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor d’Educo Servicios y
Proyectos
Educativos,
SL.
(Núm.
expedient
E-01902-2014-000308-00)

SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Educo Servicios
y Proyectos Educativos, SL. (Núm. expediente
E-01902-2014-000308-00)

56(E) SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa convalidar l'acord de SERVICIO DE EDUCACIÓN.- Propone convalidar el
la Junta de Govern Local de 10 d'octubre de 2014, pel acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de octubre
qual es va aprovar una modificació per transferència de de 2014, por el que se aprobó una modificación por
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crèdits del sector pressupostari del Servici. (Núm. transferencia de créditos del sector presupuestario del
expedient E-02101-2014-001605-00)
Servicio. (Núm. expediente E-02101-2014-001605-00)
57(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar les modificacions introduïdes al
‘Protocol d'actuació en situacions de violència contra les
dones en la ciutat de València'. (Núm. expedient
E-02201-2011-000671-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar las modificaciones introducidas al
‘Protocolo de actuación en situaciones de violencia
contra las mujeres en la ciudad de Valencia’. (Núm.
expediente E-02201-2011-000671-00)

58(E) SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.Proposa aprovar la revisió definitiva de preus a aplicar
en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport
de residus urbans, Zona 2, durant l'exercici 2012. (Núm.
expedient E-02801-2013-000738-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
LIMPIEZA.- Propone aprobar la revisión definitiva de
precios a aplicar en el contrato de limpieza viaria,
recogida y transporte de residuos urbanos, Zona 2,
durante el ejercicio 2012. (Núm. expediente
E-02801-2013-000738-00)

59(E) SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.Proposa aprovar el conveni a subscriure amb
Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a l'ampliació
del servici d'arreplegada selectiva d'envasos lleugers.
(Núm. expedient E-02801-2014-000785-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
LIMPIEZA.- Propone aprobar el convenio a suscribir con
Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), para la
ampliación del servicio de recogida selectiva de envases
ligeros. (Núm. expediente E-02801-2014-000785-00)

60(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar
un error material contingut en l'acord de la Junta de
Govern Local de 24 d'octubre de 2014. (Núm. expedient
E-03103-2008-000073-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.- Propone
rectificar un error material contenido en el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 24 de octubre de 2014.
(Núm. expediente E-03103-2008-000073-00)

61(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar
expedient d’expropiació de la planta baixa d'un immoble
situat al carrer del Doctor Olóriz. (Núm. expedient
E-03103-2014-000027-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.- Propone
iniciar expediente de expropiación de la planta baja de
un inmueble situado en la calle Doctor Olóriz. (Núm.
expediente E-03103-2014-000027-00)

62(E) SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA
PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.Proposa aprovar una modificació de crèdits i reconéixer
drets per a dur a terme l'encàrrec d'adoptar mesures
precautòries de seguretat necessàries en l'àmbit del
programa ‘Entrada Sant Pau'. (Núm. expedient
E-03401-2014-000261-00)

SERVICIO DE COORDINACIÓN DE OBRAS EN VÍA
PÚBLICA
Y
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURAS.Propone
aprobar
una
modificación de créditos y reconocer derechos para
llevar a cabo el encargo de adoptar medidas
precautorias de seguridad necesarias en el ámbito del
programa ‘Entrada Sant Pau’. (Núm. expediente
E-03401-2014-000261-00)

63(E) SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la
Delegació de Benestar Social i Integració un local situat
al carrer d’Agullent per a cedir-lo a Aldeas Infantiles SOS
España. (Núm. expedient E-05304-2014-000136-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone adscribir a la
Delegación de Bienestar Social e Integración un local
situado en la calle Agullent para cederlo a Aldeas
Infantiles
SOS
España.
(Núm.
expediente
E-05304-2014-000136-00)

64(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone incoar
expedient disciplinari a un agent de la Policia Local. expediente disciplinario a un agente de la Policía Local.
(Núm. expedient E-01404-2014-000008-00)
(Núm. expediente E-01404-2014-000008-00)
65(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone aprobar un
reconeixement d’obligació a favor d’Obras y Servicios reconocimiento de obligación a favor de Obras y
Bdn, SL. (Núm. expedient E-01401-2014-000113-00)
Servicios
Bdn,
SL.
(Núm.
expediente
E-01401-2014-000113-00)
66(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone reconocer la
l'obligació de pagament de diverses factures obligación de pago de varias facturas correspondientes
corresponents a l'arrendament d'un local situat a al arrendamiento de un local situado en la avenida
Ecuador para vestuarios de la Quinta Unidad de Distrito.
(Núm. expediente E-01401-2014-000185-00)
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l’avinguda de l’Equador per a vestidors de la Quinta
Unitat
de
Districte.
(Núm.
expedient
E-01401-2014-000185-00)
67(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX).Proposa aprovar les bases del VII Concurs de Redacció
2014 i el gasto corresponent. (Núm. expedient
E-02308-2014-000660-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX).- Propone aprobar las bases del VII Concurso
de Redacción 2014 y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-02308-2014-000660-00)

68(E) SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la disposició
del gasto i el reconeixement de l'obligació en concepte
d'ajudes municipals a la inserció 2014, en les modalitats
per compte d'altri i ocupació autònoma. (Núm. expedient
E-02902-2014-000423-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la
disposición del gasto y el reconocimiento de la obligación
en concepto de ayudas municipales a la inserción 2014,
en las modalidades por cuenta ajena y empleo
autónomo. (Núm. expediente E-02902-2014-000423-00)

69(E) MOCIÓ del regidor delegat d'Esports i Gestió Delegada
Marina Reial Joan Carles I.- Proposa acceptar el
cessament de l'Ajuntament de València com a patró
institucional de la Fundació València Club de Futbol.
(Núm. expedient E-01903-2010-000218-00)

MOCIÓN del concejal delegado de Deportes y Gestión
Delegada Marina Real Juan Carlos I.- Propone aceptar el
cese del Ayuntamiento de Valencia como patrono
institucional de la Fundación Valencia Club de Fútbol.
(Núm. expediente E-01903-2010-000218-00)

70(E) ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa aprovar el projecte
de marc pressupostari 2015-2017, el límit de gasto i el
fons
de
contingència.
(Núm.
expedient
E-04302-2014-000010-00)

ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- Propone aprobar el
proyecto de marco presupuestario 2015-2017, el límite
de gasto y el fondo de contingencia. (Núm. expediente
E-04302-2014-000010-00)

71(E) ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa aprovar el projecte ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- Propone aprobar el
de Pressupost municipal 2015. (Núm. expedient proyecto de Presupuesto municipal 2015. (Núm.
E-05501-2014-000035-00)
expediente E-05501-2014-000035-00)

8/8
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
04/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

