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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

20 de febrer de 2015 / 20 de febrero de 2015

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 6 de febrer de 2015.
celebrada el día 6 de febrero de 2015.

2

VICESECRETARIA GENERAL.- Dóna compte de la
Resolució d'Alcaldia núm. Z-9, de 12 de febrer de 2015,
relativa al nomenament del tresorer. (Núm. expedient
E-00413-2014-000004-00)

VICESECRETARÍA GENERAL.- Da cuenta de la
Resolución de Alcaldía núm. Z-9, de 12 de febrero de
2015, relativa al nombramiento del tesorero. (Núm.
expediente E-00413-2014-000004-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la
inadmissibilitat del Recurs PO núm. 565/12, interposat
contra la desestimació de denúncies formulades davant
l'Ajuntament i contra la desestimació tàcita de la
sol·licitud d'inici d'expropiació per ocupació d'una
parcel·la. (Núm. expedient E-00501-2012-000506-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, que declara la
inadmisibilidad del Recurso PO núm. 565/12, interpuesto
contra la desestimación de denuncias formuladas ante el
Ayuntamiento y contra la desestimación tácita de la
solicitud de inicio de expropiación por ocupación de una
parcela. (Núm. expediente E-00501-2012-000506-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del
Recurs PO núm. 544/12, en matèria de responsabilitat
patrimonial. (Núm. expedient E-00501-2013-000061-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5, desestimatoria del
Recurso PO núm. 544/12, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2013-000061-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància
núm. 10, que estima parcialment la demanda
interposada en el Juí Ordinari núm. 1218/11, en el qual
l'Ajuntament va comparéixer com a intervinent voluntari, i
declara l'incompliment de la demandada d'allò que s'ha
convingut en escriptures de compravenda. (Núm.
expedient E-00501-2012-000286-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia
núm. 10, que estima parcialmente la demanda
interpuesta en el Juicio Ordinario núm. 1218/11, en el
que el Ayuntamiento compareció como interviniente
voluntario, y declara el incumplimiento de la demandada
de lo convenido en escrituras de compraventa. (Núm.
expediente E-00501-2012-000286-00)

6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social Sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 15,
1/8

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
20 de febrer de 2015 a les 10:30

Sesión ORDINARIA
20 de febrero de 2015 a las 10:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: OzAj 2CNN RXsO u2OH +k+6 b1wO UI8=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

núm. 15, desestimatòria de la demanda en el Juí Laboral desestimatoria de la demanda en el Juicio Laboral núm.
núm. 1025/14, sobre alta mèdica. (Núm. expedient 1025/14, sobre alta médica. (Núm. expediente
E-00501-2015-000008-00)
E-00501-2015-000008-00)
7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa deixar
sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de
març de 2012 i consentir i complir la sentència del
Tribunal Suprem que ha estimat parcialment el recurs de
cassació seguit contra sentència del Tribunal Superior
de Justícia, dictada en els recursos contenciosos
administratius núm. 4/181/2010 i núm. 4/205/2010,
interposats contra acord del Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just de dos
finques del projecte del Parc de Capçalera. (Núm.
expedient E-00501-2010-000590-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Propone dejar sin
efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de
marzo de 2012 y consentir y cumplir la sentencia del
Tribunal Supremo que ha estimado parcialmente el
recurso de casación seguido contra sentencia del
Tribunal Superior de Justicia, dictada en los recursos
contencioso-administrativos núm. 4/181/2010 y núm.
4/205/2010, interpuestos contra acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa que fijó el justiprecio
de dos fincas del proyecto del Parque de Cabecera.
(Núm. expediente E-00501-2010-000590-00)

8

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa
consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2,
estimatòria parcial del Recurs PO núm. 540/11,
interposat contra la concessió de llicència parcial per a
instal·lació de telefonia mòbil. (Núm. expedient
E-00501-2011-000548-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Propone consentir y
cumplir la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, estimatoria parcial
del Recurso PO núm. 540/11, interpuesto contra la
concesión de licencia parcial para instalación de
telefonía
móvil.
(Núm.
expediente
E-00501-2011-000548-00)

9

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa
consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4,
estimatòria parcial del Recurs PO núm. 661/12,
interposat contra l'aprovació del projecte de
reparcel·lació ‘Font de Sant Lluís'. (Núm. expedient
E-00501-2013-000083-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Propone consentir y
cumplir la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, estimatoria parcial
del Recurso PO núm. 661/12, interpuesto contra la
aprobación del proyecto de reparcelación ‘Fuente San
Luis’. (Núm. expediente E-00501-2013-000083-00)

10

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa
consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6,
estimatòria del Recurs PA núm. 389/13, sobre
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2014-000003-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Propone consentir y
cumplir la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, estimatoria del
Recurso PA núm. 389/13, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2014-000003-00)

11

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS.- Proposa publicar les dades del
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
gener
de
2015.
(Núm.
expedient
E-04302-2015-000009-00)

INTERVENCIÓN
DE
PRESUPUESTOS.- Propone
cálculo del periodo medio de
enero
de
2015.
E-04302-2015-000009-00)

12

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una SERVICIO DE PERSONAL.- Propone desestimar una
reclamació prèvia a la via laboral. (Núm. expedient reclamación previa a la vía laboral. (Núm. expediente
E-01101-2014-001521-00)
E-01101-2014-001521-00)

13

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una SERVICIO DE PERSONAL.- Propone desestimar una
reclamació administrativa prèvia a la via laboral. (Núm. reclamación administrativa previa a la vía laboral. (Núm.
expedient E-01101-2015-000030-00)
expediente E-01101-2015-000030-00)

14

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción en
lloc de treball referència núm. 930. (Núm. expedient el puesto de trabajo referencia núm. 930. (Núm.
E-01101-2015-000156-00)
expediente E-01101-2015-000156-00)

15

SERVICI DE CONTRATACIÓ.- Proposa l'adjudicació del
servici de conservació de fonts per a beure, dutxes i
passarel·les
de
platja.
(Núm.
expedient
E-04101-2012-000034-00)

CONTABILIDAD
Y
publicar los datos del
pago a proveedores de
(Núm.
expediente

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone la
adjudicación del servicio de conservación de fuentes
bebedero, duchas y pasarelas playa. (Núm. expediente
E-04101-2012-000034-00)
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16

SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar per
procediment obert l'execució de les obres de renovació
d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés, finançades
a càrrec del Pla especial de suport a la inversió
productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
(Núm. expedient E-04101-2014-000117-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone contratar por
procedimiento abierto la ejecución de las obras de
renovación de infraestructuras de la calle Hernán Cortés,
financiadas con cargo al Plan especial de apoyo a la
inversión productiva en municipios de la Comunidad
Valenciana. (Núm. expediente E-04101-2014-000117-00)

17

SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar per
procediment obert l'execució de les obres de renovació
d'infraestructures del carrer de Pizarro, finançades a
càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva
en municipis de la Comunitat Valenciana. (Núm.
expedient E-04101-2014-000119-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone contratar por
procedimiento abierto la ejecución de las obras de
renovación de infraestructuras de la calle Pizarro,
financiadas con cargo al Plan especial de apoyo a la
inversión productiva en municipios de la Comunidad
Valenciana. (Núm. expediente E-04101-2014-000119-00)

18

SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar per
procediment obert l'execució de les obres de renovació
d'infraestructures del carrer del Comte de Salvatierra,
finançades a càrrec del Pla especial de suport a la
inversió productiva en municipis de la Comunitat
Valenciana. (Núm. expedient E-04101-2014-000131-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone contratar por
procedimiento abierto la ejecución de las obras de
renovación de infraestructuras de la calle Conde
Salvatierra, financiadas con cargo al Plan especial de
apoyo a la inversión productiva en municipios de la
Comunidad
Valenciana.
(Núm.
expediente
E-04101-2014-000131-00)

19

SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer drets SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone reconocer
corresponents a la confiscació d'una fiança. (Núm. derechos correspondientes a la incautación de una
expedient E-05302-2004-000172-00)
fianza. (Núm. expediente E-05302-2004-000172-00)

20

SERVICI DE PATRIMONI.- Dóna compte de la
subrogació del nou propietari d'un local situat al Passeig
de les Facultats en el contracte d'arrendament firmat
amb
l'Ajuntament.
(Núm.
expedient
E-05302-2014-000391-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Da cuenta de la
subrogación del nuevo propietario de un local situado en
el Paseo Facultades en el contrato de arrendamiento
suscrito con el Ayuntamiento. (Núm. expediente
E-05302-2014-000391-00)

21

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre
00110-2013-74097.
(Núm.
expedient
E-01305-2013-000273-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro
00110-2013-74097.
(Núm.
expediente
E-01305-2013-000273-00)

22

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2013 88021. (Núm. expedient E-01305-2013-000312-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2013
88021.
(Núm.
expediente
E-01305-2013-000312-00)

23

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2013
129415.
(Núm.
expedient
E-01305-2013-000477-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2013
129415.
(Núm.
expediente
E-01305-2013-000477-00)

24

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa estimar parcialment la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada amb el número de
registre 00110 2013 60628. (Núm. expedient
E-01305-2013-000209-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone estimar parcialmente la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada con el número de
registro 00110 2013 60628. (Núm. expediente
E-01305-2013-000209-00)

25

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el
Procediment Ordinari núm. 730/10 i aprovar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01305-2007-000134-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone ejecutar la Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 5 en el
Procedimiento Ordinario núm. 730/10 y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01305-2007-000134-00)
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26

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el
Procediment Ordinari núm. 449/12 i aprovar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01305-2010-000011-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone ejecutar la Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 9 en el
Procedimiento Ordinario núm. 449/12 y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01305-2010-000011-00)

27

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el
Procediment Ordinari núm. 471/12 i aprovar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01305-2010-000521-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone ejecutar la Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 5 en el
Procedimiento Ordinario núm. 471/12 y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01305-2010-000521-00)

28

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el
Procediment Abreviat núm. 296/13 i aprovar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01305-2011-000186-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone ejecutar la Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 4 en el
Procedimiento Abreviado núm. 296/13 y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01305-2011-000186-00)

29

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició
interposat contra la Resolució sancionadora núm.
397-W, de 27 de gener de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2013-006485-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone estimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 397-W, de 27 de enero de 2014. (Núm. expediente
E-01306-2013-006485-00)

30

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició
interposat contra la Resolució sancionadora núm.
1826-W, de 9 d’abril de 2014. (Núm. expedient
E-01306-2014-000026-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone estimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 1826-W, de 9 de abril de 2014. (Núm. expediente
E-01306-2014-000026-00)

31

SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES.- Proposa sol·licitar l'autorització
d'obres en el carril bici de la Senda de les Vaques (límit
terme
Sedaví-València).
(Núm.
expedient
E-01801-2014-003788-00)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
SUS INFRAESTRUCTURAS.- Propone solicitar la
autorización de obras en el carril bici de la Senda de les
Vaques (límite término Sedaví-Valencia). (Núm.
expediente E-01801-2014-003788-00)

32

SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone aprobar un
reconeixement d’obligació a favor de Creasinergias, SL. reconocimiento de obligación a favor de Creasinergias,
(Núm. expedient E-01902-2015-000015-00)
SL. (Núm. expediente E-01902-2015-000015-00)

33

SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni
de col·laboració a subscriure amb la Universitat Europea
de València, SLU. Programa V25. (Núm. expedient
E-01902-2015-000043-00)

SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone aprobar el
convenio de colaboración a suscribir con la Universidad
Europea de Valencia, SLU. Programa V25. (Núm.
expediente E-01902-2015-000043-00)

34

SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos
proveidors amb motiu d'Expojove 2015. (Núm. expedient
E-01904-2015-000387-00)

SERVICIO DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR.Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor
de diversos proveedores con motivo de Expojove 2015.
(Núm. expediente E-01904-2015-000387-00)

35

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la
justificació de la subvenció de 2014 concedida a la
Fundació del Col•legi de Metges de València. (Núm.
expedient E-01905-2014-000063-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL.- Propone aprobar
la justificación de la subvención de 2014 concedida a la
Fundación del Colegio de Médicos de Valencia. (Núm.
expediente E-01905-2014-000063-00)

36

SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el contracte SERVICIO DE EDUCACIÓN.- Propone aprobar el
d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Peris. contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
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(Núm. expedient E-02101-2014-001747-00)

Vicente
Peris.
E-02101-2014-001747-00)

(Núm.

expediente

37

SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar recursos SERVICIO DE EDUCACIÓN.- Propone desestimar
de reposició del xec Univex 2014-2015. (Núm. expedient recursos de reposición del cheque Univex 2014-2015.
E-02101-2015-000037-00)
(Núm. expediente E-02101-2015-000037-00)

38

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de
gestió integral de la residència i centre de dia de
persones amb discapacitat intel•lectual ‘La nostra
casa-Vall de la Ballestera’.
(Núm. expedient
E-02201-2009-002192-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar la segunda prórroga del contrato de
gestión integral de la residencia y centro de día de
personas con discapacidad intelectual ‘La nostra
casa-Vall de la Ballestera’. (Núm. expediente
E-02201-2009-002192-00)

39

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar les justificacions presentades per
entitats pertanyents a la convocatòria d'ajudes per a la
realització de projectes de ‘Lluita contra la pobresa i
exclusió
social'
2012.
(Núm.
expedient
E-02201-2012-006268-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar las justificaciones presentadas por
entidades pertenecientes a la convocatoria de ayudas
para la realización de proyectos de ‘Lucha contra la
pobreza y exclusión social’ 2012. (Núm. expediente
E-02201-2012-006268-00)

40

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar el conveni de cooperació tècnica a
subscriure amb l'alcaldia de Manizales (Colòmbia).
(Núm. expedient E-02201-2014-008063-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar el convenio de cooperación técnica a
suscribir con la alcaldía de Manizales (Colombia). (Núm.
expediente E-02201-2014-008063-00)

41

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar un acord marc de cooperació a
subscriure amb el districte turístic i cultural de Cartagena
de Indias. (Núm. expedient E-02201-2014-008064-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar un acuerdo marco de cooperación a
suscribir con el distrito turístico y cultural de Cartagena
de Indias. (Núm. expediente E-02201-2014-008064-00)

42

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
Secopsa
Servicios,
SA.
(Núm.
expedient
E-02201-2015-000010-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor
de Secopsa Servicios, SA. (Núm. expediente
E-02201-2015-000010-00)

43

SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar una
modificació de crèdits generats per ingressos per a
l'exercici 2015, en relació amb el conveni per a la
prestació d'assistència sanitària ambulatòria a la pedania
de
Massarrojos.
(Núm.
expedient
E-02310-2015-000003-00)

SERVICIO DE PEDANÍAS.- Propone aprobar una
modificación de créditos generados por ingresos para el
ejercicio 2015, en relación con el convenio para la
prestación de asistencia sanitaria ambulatoria en la
pedanía
de
Massarrojos.
(Núm.
expediente
E-02310-2015-000003-00)

44

SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar una
modificació de crèdits generats per ingressos per a
l'exercici 2015, en relació amb el conveni per a la
prestació d'assistència sanitària ambulatòria a les
pedanies de Carpesa, Benifaraig, Borbotó i Poble Nou.
(Núm. expedient E-02310-2015-000005-00)

SERVICIO DE PEDANÍAS.- Propone aprobar una
modificación de créditos generados por ingresos para el
ejercicio 2015, en relación con el convenio para la
prestación de asistencia sanitaria ambulatoria en las
pedanías de Carpesa, Benifaraig, Borbotó y Poble Nou.
(Núm. expediente E-02310-2015-000005-00)

45

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa
concedir una pròrroga en el termini d'execució del
projecte 'Equipament de l'obra de presa d'aigua bruta de
la planta potabilitzadora de la Presa'. (Núm. expedient
E-02701-2013-000094-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.Propone conceder una prórroga en el plazo de ejecución
del proyecto 'Equipamiento de la obra de toma de agua
bruta de la planta potabilizadora de la Presa'. (Núm.
expediente E-02701-2013-000094-00)

46

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.interposar recurs contra la resolució de l'Entitat Pública Propone interponer recurso contra la resolución de la
de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
de la Comunidad Valenciana de 11 de diciembre de
2014, relativa a la certificación final de regularización del
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Valenciana d'11 de desembre de 2014, relativa a la ejercicio
2013.
certificació final de regularització de l'exercici 2013. E-02701-2013-000136-00)
(Núm. expedient E-02701-2013-000136-00)

(Núm.

expediente

47

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.Proposa aprovar la primera revisió de preus del
contracte de manteniment i llavat de papereres. (Núm.
expedient E-02801-2014-000888-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
LIMPIEZA.- Propone aprobar la primera revisión de
precios del contrato de mantenimiento y lavado de
papeleras. (Núm. expediente E-02801-2014-000888-00)

48

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quarta
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponents a l'anualitat 2015 de la subvenció del
Servef destinada a la pròrroga del contracte de huit
tècnics agents d'ocupació i desenvolupament local.
(Núm. expedient E-02902-2014-000458-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la cuarta
modificación de créditos generados por ingresos
correspondientes a la anualidad 2015 de la subvención
del Servef destinada a la prórroga del contrato de ocho
técnicos agentes de empleo y desarrollo local. (Núm.
expediente E-02902-2014-000458-00)

49

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quinta
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponents a l'anualitat 2015 de la subvenció
destinada al programa Salari Jove Corporacions, 2n flux.
(Núm. expedient E-02902-2014-000497-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la quinta
modificación de créditos generados por ingresos
correspondientes a la anualidad 2015 de la subvención
destinada al programa Salario Joven Corporaciones, 2º
flujo. (Núm. expediente E-02902-2014-000497-00)

50

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la sexta
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponents a l'anualitat 2015 de la subvenció
destinada al programa Salari Jove. (Núm. expedient
E-02902-2014-000474-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la sexta
modificación de créditos generados por ingresos
correspondientes a la anualidad 2015 de la subvención
destinada al programa Salario Joven. (Núm. expediente
E-02902-2014-000474-00)

51

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'octava
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto
núm. 2015/0031, denominat 'FPE 2014 Anglés per a
turisme II'. (Núm. expedient E-02902-2014-000499-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la octava
modificación de créditos generados por ingresos
correspondiente a la anualidad 2015 y el proyecto de
gasto núm. 2015/0031, denominado 'FPE 2014 Inglés
para
turismo
II'.
(Núm.
expediente
E-02902-2014-000499-00)

52

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la novena
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto
núm. 2015/0032, denominat 'FPE 2014 Seguretat,
higiene i protecció ambiental en hoteleria I'. (Núm.
expedient E-02902-2014-000501-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la novena
modificación de créditos generados por ingresos
correspondiente a la anualidad 2015 y el proyecto de
gasto núm. 2015/0032, denominado 'FPE 2014
Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería
I'. (Núm. expediente E-02902-2014-000501-00)

53

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la desena
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto
núm. 2015/0033, denominat 'FPE 2014 Ofimàtica II'.
(Núm. expedient E-02902-2014-000493-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la décima
modificación de créditos generados por ingresos
correspondiente a la anualidad 2015 y el proyecto de
gasto núm. 2015/0033, denominado 'FPE 2014 Ofimática
II'. (Núm. expediente E-02902-2014-000493-00)

54

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'onzena
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto
núm. 2015/0034, denominat 'FPE 2014 Seguretat,
higiene i protecció ambiental en hoteleria II'. (Núm.
expedient E-02902-2014-000502-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la undécima
modificación de créditos generados por ingresos
correspondiente a la anualidad 2015 y el proyecto de
gasto núm. 2015/0034, denominado 'FPE 2014
Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería
II'. (Núm. expediente E-02902-2014-000502-00)

55

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la dotzena
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto
núm. 2015/0035, denominat 'FPE 2014 Anglés per a
turisme I'. (Núm. expedient E-02902-2014-000498-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la duodécima
modificación de créditos generados por ingresos
correspondiente a la anualidad 2015 y el proyecto de
gasto núm. 2015/0035, denominado 'FPE 2014 Inglés
para
turismo
I'.
(Núm.
expediente
E-02902-2014-000498-00)
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56

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la tretzena
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto
núm. 2015/0036, denominat 'FPE 2014 Ofimàtica I'.
(Núm. expedient E-02902-2014-000492-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la
decimotercera modificación de créditos generados por
ingresos correspondiente a la anualidad 2015 y el
proyecto de gasto núm. 2015/0036, denominado ‘FPE
2014
Ofimática
I'.
(Núm.
expediente
E-02902-2014-000492-00)

57

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la catorzena
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto
núm. 2015/0037, denominat 'FPE 2014 Anglés
professional per a activitats comercials II'. (Núm.
expedient E-02902-2014-000495-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la
decimocuarta modificación de créditos generados por
ingresos correspondiente a la anualidad 2015 y el
proyecto de gasto núm. 2015/0037, denominado ‘FPE
2014 Inglés profesional para actividades comerciales II'.
(Núm. expediente E-02902-2014-000495-00)

58

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quinzena
modificació de crèdits generats per ingressos
corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto
núm. 2015/0038, denominat 'FPE 2014 Anglés
professional per a activitats comercials I'. (Núm.
expedient E-02902-2014-000494-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la
decimoquinta modificación de créditos generados por
ingresos correspondiente a la anualidad 2015 y el
proyecto de gasto núm. 2015/0038, denominado ‘FPE
2014 Inglés profesional para actividades comerciales I'.
(Núm. expediente E-02902-2014-000494-00)

59

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria
del projecte formatiu de taller d'ocupació ‘Adaptació de
peces de roba tradicionals i recuperació de patrimoni' i
sol•licitar la corresponent subvenció a la Conselleria
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. (Núm.
expedient E-02902-2015-000040-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la memoria
del proyecto formativo de taller de empleo ‘Adaptación
de prendas tradicionales y recuperación de patrimonio’ y
solicitar la correspondiente subvención a la Conselleria
de Economía, Industria, Turismo y Empleo. (Núm.
expediente E-02902-2015-000040-00)

60

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aceptar la
i aprovar el projecte Eurodissea 2014. (Núm. expedient subvención y aprobar el proyecto Eurodisea 2014. (Núm.
E-02902-2014-000500-00)
expediente E-02902-2014-000500-00)

61

SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una
subvenció per a la realització del taller d'ocupació
'Promoció turística VLC 2015'.
(Núm. expedient
E-02902-2015-000041-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone solicitar una
subvención para la realización del taller de empleo
'Promoción turística VLC 2015'. (Núm. expediente
E-02902-2015-000041-00)

62

SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una
subvenció per a la realització del taller d'ocupació
‘Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de
València II'. (Núm. expedient E-02902-2015-000042-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone solicitar una
subvención para la realización del taller de empleo
‘Conservación del bosque de la Devesa-Albufera de
Valencia II’. (Núm. expediente E-02902-2015-000042-00)

63

SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una
subvenció per a la realització del taller d'ocupació
‘Conservació i reparació de vehicles de motor'. (Núm.
expedient E-02902-2015-000043-00)

SERVICIO DE EMPLEO.- Propone solicitar una
subvención para la realización del taller de empleo
‘Conservación y reparación de vehículos de motor’.
(Núm. expediente E-02902-2015-000043-00)

64

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra
l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de novembre
de 2014. (Núm. expedient E-03103-2014-000036-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.- Propone
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de
noviembre
de
2014.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000036-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

65(E) SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa modificar el Pla SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone modificar el Plan
Estratègic de Subvencions del 2014 al 2016. (Núm. Estratégico de Subvenciones del 2014 al 2016. (Núm.
expedient E-01902-2015-000079-00)
expediente E-01902-2015-000079-00)
66(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la baixa en el lloc de SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la baja en el
treball referència número 8148. (Núm. expedient puesto de trabajo referencia número 8148. (Núm.
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E-01101-2015-000206-00)

expediente E-01101-2015-000206-00)

67(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria d'un SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la convocatoria de
lloc de treball de Coordinació Tècnica Mitjana (TD). un puesto de trabajo de Coordinación Técnica Media
(Núm. expedient E-01101-2015-000144-00)
(TD). (Núm. expediente E-01101-2015-000144-00)
68(E) SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar el punt
segon de l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de
maig
de
2013.
(Núm.
expedient
E-05305-2006-000005-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone rectificar el
punto segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 3 de mayo de 2013. (Núm. expediente
E-05305-2006-000005-00)

69(E) SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la cessió
gratuïta d'una parcel·la per a la construcció d'un centre
de salut al barri de Malilla.
(Núm. expedient
E-05307-2015-000001-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone aprobar la
cesión gratuita de una parcela para la construcción de un
centro de salud en el barrio de Malilla. (Núm. expediente
E-05307-2015-000001-00)

70(E) SERVICI DE PROTOCOL.- Proposa aprovar una orde
de pagament amb caràcter ‘a justificar' per a atendre els
gastos generats en les festes falleres. (Núm. expedient
E-8RE05-2015-000012-00)

SERVICIO DE PROTOCOLO.- Propone aprobar una
orden de pago con carácter de ‘a justificar’ para atender
los gastos generados en las fiestas falleras. (Núm.
expediente E-8RE05-2015-000012-00)

71(E) SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa
aprovar la memòria i el gasto per a les activitats de les
Falles de València 2015. (Núm. expedient
E-01904-2015-000408-00)

SERVICIO DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR.Propone aprobar la memoria y el gasto para las
actividades de las Fallas de Valencia 2015. (Núm.
expediente E-01904-2015-000408-00)

72(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa
aprovar el projecte de la segona modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost
municipal
2015.
(Núm.
expedient
E-05501-2015-000016-00)

SERVICIO
ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO.Propone aprobar el proyecto de la segunda modificación
de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del
Presupuesto municipal 2015. (Núm. expediente
E-05501-2015-000016-00)

73(E) MOCIÓ impulsora del regidor delegat d'Educació i
Universitat Popular.- Proposa dotar al Servici d'Educació
d'aplicació pressupostària per a atendre la convocatòria
de les beques de menjador dels col·legis municipals.
(Núm. expedient E-02101-2015-000127-00)

MOCIÓN impulsora del concejal delegado de Educación
y Universidad Popular.- Propone dotar al Servicio de
Educación de aplicación presupuestaria para atender la
convocatoria de las becas de comedor de los colegios
municipales.
(Núm.
expediente
E-02101-2015-000127-00)

74(E) MOCIÓ impulsora del regidor delegat d'Hisenda,
Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa
atendre el pagament de les actes de liquidació de la
Seguretat
Social.
(Núm.
expedient
E-01801-2014-002653-00)

MOCIÓN impulsora del concejal delegado de Hacienda,
Presupuestos y Política Tributaria y Fiscal.- Propone
atender el pago de las actas de liquidación de la
Seguridad
Social.
(Núm.
expediente
E-01801-2014-002653-00)
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