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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 10:00

27 de febrer de 2015 / 27 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 13 de febrer de 2015.
celebrada el día 13 de febrero de 2015.

2

URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.Proposa declarar la ineficàcia de l'aprovació i adjudicació
del programa d'actuació aïllada del carrer del Museu.
(23-2-2015). (Núm. expedient E-03502-2005-000049-00)

URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA.Propone declarar la ineficacia de la aprobación y
adjudicación del programa de actuación aislada de la
calle Museo. (23-2-2015). (Núm. expediente
E-03502-2005-000049-00)

3

URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.Proposa iniciar les preceptives actuacions tendents a
una nova adjudicació del contracte d'obres de demolició,
reforma i reparació d'edificis de propietat privada i
d'edificis de propietat municipal. (23-2-2015). (Núm.
expedient E-03801-2010-000096-00)

URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA.Propone iniciar las preceptivas actuaciones tendentes a
una nueva adjudicación del contrato de obras de
demolición, reforma y reparación de edificios de
propiedad privada y de edificios de propiedad municipal.
(23-2-2015).
(Núm.
expediente
E-03801-2010-000096-00)

4

CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via
pública de la ciutat amb la següent llegenda: ‘Plaça del
Pirotècnic Valencià’. (23-2-2015). (Núm. expedient
E-01905-2011-000195-00)

CULTURA Y EDUCACIÓN.- Propone denominar una vía
pública de la ciudad con la siguiente leyenda: ‘Plaça del
Pirotècnic Valencià’. (23-2-2015). (Núm. expediente
E-01905-2011-000195-00)

5

CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via
pública de la ciutat amb la següent llegenda: ‘Passeig de
Federico Trenor i Trenor’ (Baró d'Alaquàs). (23-2-2015).
(Núm. expedient E-01905-2012-000185-00)

CULTURA Y EDUCACIÓN.- Propone denominar una vía
pública de la ciudad con la siguiente leyenda: ‘Passeig
de Federico Trenor i Trenor’ (Baró d'Alaquàs).
(23-2-2015).
(Núm.
expediente
E-01905-2012-000185-00)

6

CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via
pública de la ciutat amb la següent llegenda: ‘Carrer
d'Amado Granell Mesado’. (23-2-2015). (Núm. expedient
E-01905-2015-000031-00)

CULTURA Y EDUCACIÓN.- Propone denominar una vía
pública de la ciudad con la siguiente leyenda: ‘Carrer
d'Amado Granell Mesado’. (23-2-2015). (Núm.
expediente E-01905-2015-000031-00)

7

CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la creació del CULTURA Y EDUCACIÓN.- Propone aprobar la creación
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Consell Assessor de la Casa-Museu de Blasco Ibáñez. del Consejo Asesor de la Casa-Museo Blasco Ibáñez.
(23-2-2015). (Núm. expedient E-02001-2014-000443-00) (23-2-2015).
(Núm.
expediente
E-02001-2014-000443-00)
8

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem,
desestimatòria del recurs de cassació interposat contra
sentència del Tribunal Superior de Justícia, que va
desestimar el Recurs PO núm. 4/28/11 seguit contra
acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre
preu just d'una finca situada al carrer del Pintor Maella.
(Núm. expedient E-00501-2011-000176-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Tribunal Supremo,
desestimatoria del recurso de casación interpuesto
contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que
desestimó el Recurso PO núm. 4/28/11 seguido contra
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
sobre justiprecio de una finca situada en la calle Pintor
Maella. (Núm. expediente E-00501-2011-000176-00)

9

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs
d’apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que va
estimar parcialment el Recurs PO núm. 224/09,
interposat contra desestimació de reclamació de
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2009-000310-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, desestimatoria del recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5, que estimó
parcialmente el Recurso PO núm. 224/09, interpuesto
contra desestimación de reclamación de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2009-000310-00)

10

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del
Recurs PA núm. 175/14, interposat contra sanció per
infracció de l'Ordenança reguladora d'activitats,
instal·lacions i ocupacions en la via pública. (Núm.
expedient E-00501-2015-000009-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, desestimatoria del
Recurso PA núm. 175/14, interpuesto contra sanción por
infracción de la Ordenanza reguladora de actividades,
instalaciones y ocupaciones en la vía pública. (Núm.
expediente E-00501-2015-000009-00)

11

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA
núm. 473/13, interposat contra resolucions del Jurat
Tributari dictades en reclamacions seguides contra
liquidacions tributàries i sancions en matèria de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana. (Núm. expedient E-00501-2014-000068-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta del Auto,
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 6, que declara terminado el Recurso PA núm.
473/13, interpuesto contra resoluciones del Jurado
Tributario dictadas en reclamaciones seguidas contra
liquidaciones tributarias y sanciones en materia del
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza
urbana.
(Núm.
expediente
E-00501-2014-000068-00)

12

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa
consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9,
estimatòria del Recurs PA núm. 169/14, interposat contra
una orde de restauració de l'ordenació urbanística
vulnerada. (Núm. expedient E-00501-2014-000165-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Propone consentir
y cumplir la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, estimatoria del
Recurso PA núm. 169/14, interpuesto contra una orden
de restauración de la ordenación urbanística vulnerada.
(Núm. expediente E-00501-2014-000165-00)

13

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa
consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Social núm. 2, estimatòria de la demanda
interposada en Actes núm. 1227/14 contra el laude
desestimatori de la reclamació d'anul·lació d'eleccions
sindicals per al personal laboral d'este Ajuntament.
(Núm. expedient E-00501-2015-000013-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Propone consentir
y cumplir la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Social núm. 2, estimatoria de la demanda interpuesta en
Autos núm. 1227/14 contra el laudo desestimatorio de la
reclamación de anulación de elecciones sindicales para
el personal laboral de este Ayuntamiento. (Núm.
expediente E-00501-2015-000013-00)

14

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament SERVICIO DE PERSONAL.- Propone el nombramiento
d'intendent general cap de la Policia Local. (Núm. de intendente general jefe de la Policía Local. (Núm.
expedient E-01101-2015-000230-00)
expediente E-01101-2015-000230-00)

15

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la designació dels SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la designación de
membres de les meses electorals de les eleccions los miembros de las mesas electorales de las elecciones
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sindicals del personal laboral.
E-01001-2014-000190-00)

(Núm.

expedient sindicales del personal laboral. (Núm. expediente
E-01001-2014-000190-00)

16

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici SERVICIO DE PERSONAL.- Propone el reingreso al
actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. servicio activo con adscripción al puesto de trabajo
6036. (Núm. expedient E-01002-2015-000004-00)
referencia
núm.
6036.
(Núm.
expediente
E-01002-2015-000004-00)

17

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el Protocol SERVICIO DE PERSONAL.- Propone aprobar el
d'Actuació contra l'assetjament sexual i l'assetjament per Protocolo de Actuación frente al acoso sexual y al acoso
raó de sexe. (Núm. expedient E-01101-2009-001710-00) por
razón
de
sexo.
(Núm.
expediente
E-01101-2009-001710-00)

18

MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el
procediment obert realitzat per a contractar el servici
d'intervenció social, capacitació professional en
l'especialitat de mantenidor rehabilitador de vivendes, i
inserció laboral de persones inserides en programes de
servicis
socials.
(Núm.
expedient
E-04101-2014-000001-00)

MESA DE CONTRATACIÓN.- Propone declarar válido el
procedimiento abierto celebrado para contratar el
servicio de intervención social, capacitación profesional
en la especialidad de mantenedor rehabilitador de
viviendas, e inserción laboral de personas insertas en
programas de servicios sociales. (Núm. expediente
E-04101-2014-000001-00)

19

MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid i
desert el procediment obert celebrat per a contractar el
subministrament de material fungible d'informàtica i
d'equips
d'oficina.
(Núm.
expedient
E-04101-2014-000081-00)

MESA DE CONTRATACIÓN.- Propone declarar válido y
desierto el procedimiento abierto celebrado para
contratar el suministro de material fungible de informática
y de equipos de oficina. (Núm. expediente
E-04101-2014-000081-00)

20

SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone adjudicar los
servicis postals de l'Ajuntament de València, lots 1 i 2. servicios postales del Ayuntamiento de Valencia, lotes 1
(Núm. expedient E-04101-2013-000124-00)
y 2. (Núm. expediente E-04101-2013-000124-00)

21

SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el
subministrament d'uniformitat del Servici de Bombers,
lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11. (Núm. expedient
E-04101-2013-000139-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.- Propone adjudicar el
suministro de uniformidad del Servicio de Bomberos,
lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11. (Núm. expediente
E-04101-2013-000139-00)

22

SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar el codi
1.A3.11.019 i donar d'alta en l'Inventari Municipal de
Béns el jardí situat al carrer del Riu Tajo i la parcel·la per
a xarxa viària situada a la plaça del Cronista Francesc
Momblanch
i
adjacents.
(Núm.
expedient
E-05301-1995-000930-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone regularizar el
código 1.A3.11.019 y dar de alta en el Inventario
Municipal de Bienes el jardín situado en la calle Río Tajo
y la parcela para red viaria situada en la plaza Cronista
Francisco Momblanch y adyacentes. (Núm. expediente
E-05301-1995-000930-00)

23

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució sancionadora
núm. 4875-W, d’11 de novembre de 2014. (Núm.
expedient E-01306-2014-004727-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución sancionadora
núm. 4875-W, de 11 de noviembre de 2014. (Núm.
expediente E-01306-2014-004727-00)

24

SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone aprobar la
participació de l'Ajuntament en el projecte ‘INSPEC2T’. participación del Ayuntamiento en el proyecto
(Núm. expedient E-01401-2015-001482-00)
‘INSPEC2T’.
(Núm.
expediente
E-01401-2015-001482-00)

25

SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES.- Proposa prorrogar el contracte
de concessió administrativa de l'aparcament públic de
vehicles automòbils situat en el subsòl de plaça de la
Reina. (Núm. expedient E-01801-1994-005725-01)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
SUS INFRAESTRUCTURAS.- Propone prorrogar el
contrato de concesión administrativa del aparcamiento
público de vehículos automóviles situado en el subsuelo
de plaza de la Reina. (Núm. expediente
E-01801-1994-005725-01)
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26

SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la revisió de
preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la
ciutat
de
València.
(Núm.
expedient
E-01801-2013-001595-00)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
SUS INFRAESTRUCTURAS.- Propone aprobar la
revisión de precios del contrato de gestión inteligente del
tráfico de la ciudad de Valencia. (Núm. expediente
E-01801-2013-001595-00)

27

SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la convocatòria
de la quinzena edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la
Ciutat
de
València.
(Núm.
expedient
E-01903-2015-000073-00)

SERVICIO DE DEPORTES.- Propone aprobar la
convocatoria de la decimoquinta edición de los Premios
al Mérito Deportivo de la Ciudad de Valencia. (Núm.
expediente E-01903-2015-000073-00)

28

SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa desestimar els
recursos de reposició interposats contra l'acord de la
Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2014,
relatiu al xec escolar del curs 2014/2015. (Núm.
expedient E-02101-2015-000027-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN.- Propone desestimar los
recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 28 de noviembre de 2014,
relativo al cheque escolar del curso 2014/2015. (Núm.
expediente E-02101-2015-000027-00)

29

SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de
participació en el II Concurs ‘On-line’, ‘Consum?
Sostenible
Sí,
Gràcies’.
(Núm.
expedient
E-02101-2015-000100-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN.- Propone aprobar las
bases de participación en el II Concurso ‘On-line’,
‘¿Consumo? Sostenible Sí, Gracias’. (Núm. expediente
E-02101-2015-000100-00)

30

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de
factures per servicis prestats per educadors socials,
psicòlegs i treballadors socials en el Punt de Trobada
Familiar durant desembre de 2014. (Núm. expedient
E-02201-2014-001978-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar el reconocimiento de obligación de
facturas por servicios prestados por educadores
sociales, psicólogos y trabajadores sociales en el Punto
de Encuentro Familiar durante diciembre de 2014. (Núm.
expediente E-02201-2014-001978-00)

31

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del
contracte d'adquisició i subministrament d'aliments
bàsics. (Núm. expedient E-02201-2014-003061-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar el reajuste del gasto plurianual del
contrato de adquisición y suministro de alimentos
básicos. (Núm. expediente E-02201-2014-003061-00)

32

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a
atendre el pagament de les prestacions econòmiques
individualitzades de març i abril de 2015. (Núm.
expedient E-02201-2014-008051-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar una orden de pago a justificar para
atender el pago de las prestaciones económicas
individualizadas de marzo y abril de 2015. (Núm.
expediente E-02201-2014-008051-00)

33

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar el gasto per a les ajudes del Programa
d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2015. (Núm.
expedient E-02201-2015-000030-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar el gasto para las ayudas del Programa
de Atención a la Exclusión Social (PAES) 2015. (Núm.
expediente E-02201-2015-000030-00)

34

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar un reconeixement d’obligació
corresponent a la factura de desembre de 2014 del
contracte de prestació del servici de tallers d’autoestima i
desenvolupament
personal.
(Núm.
expedient
E-02201-2015-000077-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a la factura de diciembre de 2014 del
contrato de prestación del servicio de talleres de
autoestima y desarrollo personal. (Núm. expediente
E-02201-2015-000077-00)

35

SERVICI DE PLATGES.- Proposa acceptar la subvenció
concedida per la Diputació Provincial de València per a
l'obtenció de certificats de platges. (Núm. expedient
E-02410-2015-000006-00)

SERVICIO DE PLAYAS.- Propone aceptar la subvención
concedida por la Diputación Provincial de Valencia para
la obtención de certificados de playas. (Núm. expediente
E-02410-2015-000006-00)

36

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa
ratificar el recurs de reposició interposat davant la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer contra la liquidació
d'interessos per demora en el pagament deutes durant el

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.Propone ratificar el recurso de reposición interpuesto
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar contra la
liquidación de intereses por demora en el pago deudas
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període
executiu.
E-02701-2014-000437-00)

(Núm.

expedient durante el periodo ejecutivo.
E-02701-2014-000437-00)

(Núm.

expediente

37

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa
autoritzar, disposar el gasto, reconéixer i liquidar una
obligació de pagament a favor d’Ecyser Mediterráneo,
SLU. (Núm. expedient E-02701-2015-000010-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.Propone autorizar, disponer el gasto, reconocer y liquidar
una obligación de pago a favor de Ecyser Mediterráneo,
SLU. (Núm. expediente E-02701-2015-000010-00)

38

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.Proposa aprovar una modificació de la revisió de servicis
de neteja viària, arreplegada i transports de residus
urbans de la zona 2 de la ciutat per a l'any 2015. (Núm.
expedient E-02801-2014-000918-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
LIMPIEZA.- Propone aprobar una modificación de la
revisión de servicios de limpieza viaria, recogida y
transportes de residuos urbanos de la zona 2 de la
ciudad para el año 2015. (Núm. expediente
E-02801-2014-000918-00)

39

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.Proposa aprovar la prestació d'un servici d'arreplegada
selectiva d'oli vegetal usat i piles usades en la zona 1 de
la ciutat. (Núm. expedient E-02801-2014-001176-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
LIMPIEZA.- Propone aprobar la prestación de un servicio
de recogida selectiva de aceite vegetal usado y pilas
usadas en la zona 1 de la ciudad. (Núm. expediente
E-02801-2014-001176-00)

40

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.Proposa aprovar la prestació d'un servici d'arreplegada
selectiva d'oli vegetal usat i piles usades en la zona 2 de
la ciutat. (Núm. expedient E-02801-2014-001177-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
LIMPIEZA.- Propone aprobar la prestación de un servicio
de recogida selectiva de aceite vegetal usado y pilas
usadas en la zona 2 de la ciudad. (Núm. expediente
E-02801-2014-001177-00)

41

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.Proposa aprovar la prestació d'un servici d'arreplegada
selectiva d'oli vegetal usat i piles usades en la zona 3 de
la ciutat. (Núm. expedient E-02801-2014-001178-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
LIMPIEZA.- Propone aprobar la prestación de un servicio
de recogida selectiva de aceite vegetal usado y pilas
usadas en la zona 3 de la ciudad. (Núm. expediente
E-02801-2014-001178-00)

42

SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar una SERVICIO DE CEMENTERIOS.- Propone aprobar una
modificació per transferència de crèdits entre aplicacions modificación por transferencia de créditos entre
del Servici. (Núm. expedient E-02802-2015-000065-00)
aplicaciones
del
Servicio.
(Núm.
expediente
E-02802-2015-000065-00)

43

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. 837-X, de 30 d’octubre de 2014. (Núm.
expedient E-02901-2014-000516-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS.Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. 837-X, de 30 de octubre de
2014. (Núm. expediente E-02901-2014-000516-00)

44

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. 839-X, de 30 d’octubre de 2014. (Núm.
expedient E-02901-2014-001240-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS.Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. 839-X, de 30 de octubre de
2014. (Núm. expediente E-02901-2014-001240-00)

45

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. 866-X, de 31 d’octubre de 2014. (Núm.
expedient E-02901-2014-001003-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS.Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. 866-X, de 31 de octubre de
2014. (Núm. expediente E-02901-2014-001003-00)

46

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa
aprovar la campanya de promoció: Jornades de cuina en
els mercats municipals: ‘El xef al mercat' 2015 i el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-02901-2014-001871-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS.Propone aprobar la campaña de promoción: Jornadas de
cocina en los mercados municipales: ‘El chef al mercat’
2015 y el gasto correspondiente. (Núm. expediente
E-02901-2014-001871-00)

47

SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació SERVICIO DE EMPLEO.- Propone aprobar la
de les ajudes municipals a la consolidació empresarial justificación de las ayudas municipales a la consolidación
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48

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar
el full d’estimació de l'Administració relativa a dos
reserves d'aprofitament urbanístic corresponents a unes
parcel·les situades a la partida del Pla de Sant Bernat.
(Núm. expedient E-03103-2011-000034-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.- Propone
aprobar la hoja de aprecio de la Administración relativa a
dos reservas de aprovechamiento urbanístico
correspondientes a unas parcelas situadas en la partida
Llano de San Bernardo. (Núm. expediente
E-03103-2011-000034-00)

49

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa
desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació
d'un immoble situat al camí vell de Picassent. (Núm.
expedient E-03103-2012-000009-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.- Propone
desestimar la solicitud de iniciar expediente de
expropiación de un inmueble situado en el camino viejo
de
Picasent.
(Núm.
expediente
E-03103-2012-000009-00)

50

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar
el full d’estimació de l'Administració referida a la
sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer
del
Doctor
Olóriz.
(Núm.
expedient
E-03103-2014-000057-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.- Propone
aprobar la hoja de aprecio de la Administración referida a
la solicitud de expropiación de una parcela situada en la
calle
Doctor
Olóriz.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000057-00)

51

SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar
la justificació de la subvenció a favor dels usuaris del
Bioparc València i el reconeixement de l'obligació
econòmica a favor de Rain Forest València, SA,
corresponent al quart trimestre de l'any 2014. (Núm.
expedient E-03201-2014-000003-00)

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS.- Propone
aprobar la justificación de la subvención a favor de los
usuarios del Bioparc Valencia y el reconocimiento de la
obligación económica a favor de Rain Forest Valencia,
SA, correspondiente al cuarto trimestre del año 2014.
(Núm. expediente E-03201-2014-000003-00)

52

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa
aprovar la modificació de crèdits per generació
d'ingressos per a les obres d'urbanització definitives del
PAI ‘Entrada de Sant Pau'. (Núm. expedient
E-03301-2015-000012-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.Propone aprobar la modificación de créditos por
generación de ingresos para las obras de urbanización
definitivas del PAI ‘Entrada Sant Pau’. (Núm. expediente
E-03301-2015-000012-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

53(E) INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Proposa
aprovar la modificació del règim de delegacions i
substitucions de la Intervenció General. (Núm. expedient
E-00407-2015-000008-00)

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL.- Propone
aprobar la modificación del régimen de delegaciones y
sustituciones de la Intervención General. (Núm.
expediente E-00407-2015-000008-00)

54(E) ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del
Recurs PA núm. 474/13, interposat contra la imposició
de dos sancions disciplinàries per infraccions tipificades
en
la
LO
4/2010.
(Núm.
expedient
E-00501-2014-000125-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7, desestimatoria del
Recurso PA núm. 474/13, interpuesto contra la
imposición de dos sanciones disciplinarias por
infracciones tipificadas en la LO 4/2010. (Núm.
expediente E-00501-2014-000125-00)

55(E) SERVICIS CENTRALS.- Proposa aprovar un SERVICIOS CENTRALES.- Propone aprobar un
reconeixement de l'obligació a favor de Meydis, SL. reconocimiento de la obligación a favor de Meydis, SL.
(Núm. expedient E-00901-2014-000001-00)
(Núm. expediente E-00901-2014-000001-00)
56(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar
expedient disciplinari a un oficial i a un agent de la
Policia
Local.
(Núm.
expedient
E-01404-2015-000014-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone incoar
expediente disciplinario a un oficial y a un agente de la
Policía
Local.
(Núm.
expediente
E-01404-2015-000014-00)

57(E) SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ SERVICIO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
EN EMERGÈNCIES.- Proposa iniciar tràmits per a INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS.- Propone iniciar
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abonar els servicis extraordinaris realitzats l'any 2012 pel trámites para abonar los servicios extraordinarios
personal del Servici de Bombers. (Núm. expedient realizados en el año 2012 por el personal del Servicio de
E-01501-2015-000074-00)
Bomberos. (Núm. expediente E-01501-2015-000074-00)
58(E) SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la continuïtat
de la pròrroga del contracte de ‘Senyalització vertical i
horitzontal de trànsit en les vies i camins del terme
municipal
de
València'.
(Núm.
expedient
E-01801-2008-001525-00)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
SUS INFRAESTRUCTURAS.- Propone aprobar la
continuidad de la prórroga del contrato de ‘Señalización
vertical y horizontal de tráfico en las vías y caminos del
término municipal de Valencia’. (Núm. expediente
E-01801-2008-001525-00)

59(E) SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el projecte
d’urbanització de l'avinguda de l'Estació i carrer del
Miniaturista Messeguer, finançat amb càrrec al Pla
especial de suport a la inversió productiva en municipis
de la Comunitat Valenciana. (Núm. expedient
E-01801-2014-001526-00)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
SUS INFRAESTRUCTURAS.- Propone aprobar el
proyecto de urbanización de la avenida Estación y calle
Miniaturista Meseguer, financiado con cargo al Plan
especial de apoyo a la inversión productiva en
municipios de la Comunidad Valenciana. (Núm.
expediente E-01801-2014-001526-00)

60(E) SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni
de col·laboració a subscriure amb la Universitat
Politècnica
de
València.
(Núm.
expedient
E-01902-2015-000040-00)

SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone aprobar el
convenio de colaboración a suscribir con la Universidad
Politécnica
de
Valencia.
(Núm.
expediente
E-01902-2015-000040-00)

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

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

62(E) SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa
reconéixer l’obligació de pagament a favor de
determinats proveïdors per diversos conceptes. (Núm.
expedient E-01904-2014-000556-00)

SERVICIO DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR.Propone reconocer la obligación de pago a favor de
determinados proveedores por diversos conceptos.
(Núm. expediente E-01904-2014-000556-00)

63(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.Proposa aprovar les bases de la convocatòria del Premi
Senyera d'Art, modalitat pintura 2015. (Núm. expedient
E-02001-2015-000073-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
CULTURAL.- Propone aprobar las bases de la
convocatoria del Premio Senyera de Arte, modalidad
pintura
2015.
(Núm.
expediente
E-02001-2015-000073-00)

64(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa
sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme
i Ocupació les ajudes destinades a ens locals en matèria
de comerç i artesania per a l'exercici 2015. (Núm.
expedient E-02901-2015-000284-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS.Propone solicitar a la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo las ayudas destinadas a entes locales
en materia de comercio y artesanía para el ejercicio
2015. (Núm. expediente E-02901-2015-000284-00)

65(E) SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la licitació
de l'arrendament de l'immoble municipal situat al carrer
de l'Actor Mora-Passeig de l'Albereda. (Núm. expedient
E-05302-2014-000431-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO.- Propone aprobar la
licitación del arrendamiento del inmueble municipal
situado en la calle Actor Mora-Paseo de la Alameda.
(Núm. expediente E-05302-2014-000431-00)

66(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en lloc
de treball de Coordinació Servicis Centrals Tècnics (TD)
pel sistema de concurs de mèrits. (Núm. expedient
E-01101-2014-001312-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción en
puesto de trabajo de Coordinación Servicios Centrales
Técnicos (TD) por el sistema de concurso de méritos.
(Núm. expediente E-01101-2014-001312-00)

67(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en el Servici de Disciplina Urbanística. (Núm. expedient temporal en el Servicio de Disciplina Urbanística. (Núm.
E-01101-2015-000235-00)
expediente E-01101-2015-000235-00)
68(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
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en el Servici d'Activitats.
E-01101-2015-000236-00)

(Núm.

expedient temporal en el Servicio de Actividades. (Núm. expediente
E-01101-2015-000236-00)

69(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal
en la unitat orgànica d'Intervenció de Comptabilitat i
Pressupostos.
(Núm.
expedient
E-01101-2015-000221-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
temporal en la unidad orgánica de Intervención de
Contabilidad y Presupuestos. (Núm. expediente
E-01101-2015-000221-00)

70(E) SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal
en el Servici d'Intervenció de Comptabilitat i
Pressupostos.
(Núm.
expedient
E-01101-2015-000222-00)

SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
temporal en el Servicio de Intervención de Contabilidad y
Presupuestos.
(Núm.
expediente
E-01101-2015-000222-00)

71(E) INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte
de l'informe de l'interventor general sobre obligacions
pendents de pagament en el Fons de Liquiditat
Autonòmic. (Núm. expedient E-04505-2015-000001-00)

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL.- Da cuenta del
informe del interventor general sobre obligaciones
pendientes de pago en el Fondo de Liquidez
Autonómico.
(Núm.
expediente
E-04505-2015-000001-00)

72(E) SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa
iniciar les accions legals que en Dret procedisquen en
matèria d'abastiment d'aigua potable. (Núm. expedient
E-02701-2013-000269-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.Propone iniciar las acciones legales que en Derecho
procedan en materia de abastecimiento de agua potable.
(Núm. expediente E-02701-2013-000269-00)

73(E) OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure
amb la Corporación Radio Televisión Española, SA,
sobre col·laboració en la coproducció d'espais
audiovisuals sobre diferents actes de celebració de les
Falles 2015. (Núm. expedient E-04103-2015-000034-00)

OFICINA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES.Propone aprobar el convenio de colaboración a suscribir
con la Corporación Radio Televisión Española, SA, sobre
colaboración en la coproducción de espacios
audiovisuales sobre diferentes actos de celebración de
las
Fallas
2015.
(Núm.
expediente
E-04103-2015-000034-00)

74(E) OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.Proposa aprovar la realització d'una campanya de
publicitat sobre el ‘Vianant tecnològic'. (Núm. expedient
E-04103-2015-000042-00)

OFICINA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES.Propone aprobar la realización de una campaña de
publicidad sobre el ‘Peatón tecnológico’. (Núm.
expediente E-04103-2015-000042-00)

75(E) OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.Proposa aprovar una campanya de publicitat amb motiu
de les Falles, en diversos mitjans de comunicació. (Núm.
expedient E-04103-2015-000013-00)

OFICINA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES.Propone aprobar una campaña de publicidad con motivo
de las Fallas, en distintos medios de comunicación.
(Núm. expediente E-04103-2015-000013-00)
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