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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 09:00

10 de juliol de 2015 / 10 de julio 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 26 de juny de 2015.
celebrada el día 26 de junio de 2015.

2

ALCALDIA.- Proposa modificar l'acord de la Junta de
Govern Local de 3 de juliol de 2015, sobre delegació de
facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en les
diverses
delegacions.
(Núm.
expedient
E-00601-2015-000056-00)

ALCALDÍA.- Propone modificar el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 3 de julio de 2015, sobre delegación
de facultades resolutorias de la Junta de Gobierno Local
en las diversas delegaciones. (Núm. expediente
E-00601-2015-000056-00)

3

SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL.- Proposa aprovar el nomenament
d'instructors en el Servici Central del Procediment
Sancionador.
(Núm.
expedient
E-00400-2015-000014-00)

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL.- Propone aprobar el nombramiento de
instructores en el Servicio Central del Procedimiento
Sancionador.
(Núm.
expediente
E-00400-2015-000014-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, que estima el recurs
d'apel·lació i revoca la sentència del Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que va
desestimar el Recurs PO núm. 862/09 interposat contra
resolució del Jurat Tributari desestimatòria de la
reclamació seguida contra una liquidació de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana. (Núm. expedient E-00501-2010-000099-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, que estima el recurso de
apelación y revoca la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo núm. 6, que desestimó el
Recurso PO núm. 862/09 interpuesto contra resolución
del Jurado Tributario desestimatoria de la reclamación
seguida contra una liquidación del impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana. (Núm. expediente E-00501-2010-000099-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del
Recurs PO núm. 207/09, interposat contra el requeriment
de pagament del preu just d'una expropiació com a
agent urbanitzador del PAI ‘Moncayo’. (Núm. expedient
E-00501-2009-000188-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, desestimatoria del
Recurso PO núm. 207/09, interpuesto contra el
requerimiento de pago del justiprecio de una
expropiación como agente urbanizador del PAI
‘Moncayo’. (Núm. expediente E-00501-2009-000188-00)
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6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del
Recurs PO núm. 371/10, interposat contra resolució del
Jurat Tributari que va desestimar la reclamació seguida
contra una liquidació de l'impost sobre activitats
econòmiques, exercici 2009. (Núm. expedient
E-00501-2010-000448-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, desestimatoria del
Recurso PO núm. 371/10, interpuesto contra resolución
del Jurado Tributario que desestimó la reclamación
seguida contra una liquidación del impuesto sobre
actividades económicas, ejercicio 2009. (Núm.
expediente E-00501-2010-000448-00)

7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del
Recurs PA núm. 244/14, sobre responsabilitat
patrimonial. (Núm. expedient E-00501-2014-000261-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, desestimatoria del
Recurso PA núm. 244/14, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2014-000261-00)

8

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial
del Recurs PO núm. 380/14, interposat contra la
desestimació del pagament d'interessos de demora
derivats de factures del contracte de prestació del servici
de gestió integral de la residència i centre de dia ‘La
nostra casa-Vall de la Ballestera’. (Núm. expedient
E-00501-2015-000068-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, estimatoria parcial
del Recurso PO núm. 380/14, interpuesto contra la
desestimación del pago de intereses de demora
derivados de facturas del contrato de prestación de
servicio de gestión integral de la residencia y centro de
día ‘La nostra casa-Vall de la Ballestera’. (Núm.
expediente E-00501-2015-000068-00)

9

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de
la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del
Recurs PO núm. 59/11, interposat contra una liquidació
de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa
urbana.
(Núm.
expedient
E-00501-2011-000168-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta de la
Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, estimatoria del
Recurso PO núm. 59/11, interpuesto contra una
liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana. (Núm. expediente
E-00501-2011-000168-00)

10

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte
del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO
núm. 115/15, interposat contra l'aprovació del programa
d'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment
d'una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot. (Núm.
expedient E-00501-2015-000070-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.- Da cuenta del
Decreto,
dictado
por
el
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, que declara
terminado el Recurso PO núm. 115/15, interpuesto
contra la aprobación del programa de actuación aislada
correspondiente al área de reparto de una parcela
situada en la avenida Burjasot. (Núm. expediente
E-00501-2015-000070-00)

11

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la regularización
horària del lloc de treball referència núm. 6910. (Núm. horaria del puesto de trabajo referencia núm. 6910.
expedient E-01101-2014-001138-00)
(Núm. expediente E-01101-2014-001138-00)

12

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la correcció d'un SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la corrección de
error
material.
(Núm.
expedient un
error
material.
(Núm.
expediente
E-01101-2015-000353-00)
E-01101-2015-000353-00)

13

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adequació del SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adecuación del
barem retributiu del lloc de treball referència núm. 873. baremo retributivo del puesto de trabajo referencia núm.
(Núm. expedient E-01101-2015-000440-00)
873. (Núm. expediente E-01101-2015-000440-00)

14

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción en
lloc de treball referència núm. 6488. (Núm. expedient el puesto de trabajo referencia núm. 6488. (Núm.
E-01101-2015-000314-00)
expediente E-01101-2015-000314-00)

15

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción en
lloc de treball referència núm. 3568. (Núm. expedient el puesto de trabajo referencia núm. 3568. (Núm.
E-01101-2015-000615-00)
expediente E-01101-2015-000615-00)
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16

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en el Servici Gabinet d’Alcaldia. (Núm. expedient temporal en el Servicio Gabinete de Alcaldía. (Núm.
E-01101-2015-000761-00)
expediente E-01101-2015-000761-00)

17

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en el Servici Gabinet d’Alcaldia. (Núm. expedient temporal en el Servicio Gabinete de Alcaldía. (Núm.
E-01101-2015-000762-00)
expediente E-01101-2015-000762-00)

18

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en la SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción en
Delegació de Bombers, Policia i Protecció Civil. (Núm. la Delegación de Bomberos, Policía y Protección Civil.
expedient E-01101-2015-000787-00)
(Núm. expediente E-01101-2015-000787-00)

19

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en ‘No inclosos en unitats orgàniques’. (Núm. expedient temporal en ‘No incluidos en unidades orgánicas’. (Núm.
E-01101-2015-000763-00)
expediente E-01101-2015-000763-00)

20

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en ‘No inclosos en unitats orgàniques’. (Núm. expedient temporal en ‘No incluidos en unidades orgánicas’. (Núm.
E-01101-2015-000767-00)
expediente E-01101-2015-000767-00)

21

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en ‘No inclosos en unitats orgàniques’. (Núm. expedient temporal en ‘No incluidos en unidades orgánicas’. (Núm.
E-01101-2015-000771-00)
expediente E-01101-2015-000771-00)

22

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en ‘No inclosos en unitats orgàniques’, Grup Municipal temporal en ‘No incluidos en unidades orgánicas’, Grupo
Popular. (Núm. expedient E-01101-2015-000776-00)
Municipal
Popular.
(Núm.
expediente
E-01101-2015-000776-00)

23

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en ‘No inclosos en unitats orgàniques’. (Núm. expedient temporal en ‘No incluidos en unidades orgánicas’. (Núm.
E-01101-2015-000780-00)
expediente E-01101-2015-000780-00)

24

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en ‘No inclosos en unitats orgàniques’. (Núm. expedient temporal en ‘No incluidos en unidades orgánicas’. (Núm.
E-01101-2015-000783-00)
expediente E-01101-2015-000783-00)

25

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la adscripción
en ‘No inclosos en unitats orgàniques’. (Núm. expedient temporal en ‘No incluidos en unidades orgánicas’. (Núm.
E-01101-2015-000785-00)
expediente E-01101-2015-000785-00)

26

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la modificación de
nomenament
interí.
(Núm.
expedient un nombramiento interino. (Núm. expediente
E-01101-2015-000728-00)
E-01101-2015-000728-00)

27

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la modificación de
nomenament
interí.
(Núm.
expedient un nombramiento interino. (Núm. expediente
E-01101-2015-000729-00)
E-01101-2015-000729-00)

28

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la modificación de
nomenament
interí.
(Núm.
expedient un nombramiento interino. (Núm. expediente
E-01101-2015-000730-00)
E-01101-2015-000730-00)

29

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la modificación de
nomenament
interí.
(Núm.
expedient un nombramiento interino. (Núm. expediente
E-01101-2015-000731-00)
E-01101-2015-000731-00)

30

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la modificación de
nomenament
interí.
(Núm.
expedient un nombramiento interino. (Núm. expediente
E-01101-2015-000732-00)
E-01101-2015-000732-00)
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31

SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la renúncia a un SERVICIO DE PERSONAL.- Propone la renuncia a un
nomenament
interí.
(Núm.
expedient nombramiento
interino.
(Núm.
expediente
E-01101-2015-000747-00)
E-01101-2015-000747-00)

32

SERVICI D’INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació
presentada per la Fundació Premis ‘Rei Jaume I’ relativa
a l'aportació de l'exercici 2014. (Núm. expedient
E-00202-2014-000061-00)

SERVICIO DE INNOVACIÓN.- Propone aprobar la
justificación presentada por la Fundación Premios ‘Rey
Jaime I’ relativa a la aportación del ejercicio 2014. (Núm.
expediente E-00202-2014-000061-00)

33

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de
factures d'electricitat de gener-març 2015. (Núm.
expedient E-01201-2015-000103-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.Propone aprobar el reconocimiento de obligación de
facturas de electricidad de enero-marzo 2015. (Núm.
expediente E-01201-2015-000103-00)

34

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2014 40117. (Núm. expedient E-01305-2014-000178-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2014
40117.
(Núm.
expediente
E-01305-2014-000178-00)

35

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00101
2014 1466. (Núm. expedient E-01305-2014-000214-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00101
2014 1466. (Núm. expediente E-01305-2014-000214-00)

36

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2014 60697. (Núm. expedient E-01305-2014-000265-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2014
60697.
(Núm.
expediente
E-01305-2014-000265-00)

37

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.Proposa estimar parcialment la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada amb número de
registre 00102 2009 7317. (Núm. expedient
E-01305-2009-000552-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.Propone estimar parcialmente la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada con número de
registro 00102 2009 7317. (Núm. expediente
E-01305-2009-000552-00)

38

SERVICI
CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
SANCIONADOR.- Proposa renunciar a la realització del
contracte de col·laboració en la gestió integral
administrativa dels expedients sancionadors per
infraccions de les normes reguladores del trànsit en les
vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la
col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01306-2015-003569-00)

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.- Propone renunciar a la celebración del
contrato de colaboración en la gestión integral
administrativa de los expedientes sancionadores por
infracciones de las normas reguladoras del trafico en las
vías públicas urbanas y de la ORA, así como la
colaboración en la gestión del cobro de la sanción
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01306-2015-003569-00)

39

SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar i
reconéixer l'obligació de la factura corresponent a
novembre de 2014 pels servicis de retirada de vehicles
de la via pública i depositats més de dos mesos (retirats
setembre 2014) en tràmit o eliminats. (Núm. expedient
E-01401-2015-003783-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone aprobar y
reconocer la obligación de la factura correspondiente a
noviembre de 2014 por los servicios de retirada de
vehículos de la vía pública y depositados más de dos
meses (retirados septiembre 2014) en trámite o
eliminados. (Núm. expediente E-01401-2015-003783-00)

40

SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ
EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.- Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
Cafeterías
Zuriaga,
SL.
(Núm.
expedient
E-01501-2015-000205-00)

SERVICIO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL.- Propone aprobar un reconocimiento de
obligación a favor de Cafeterías Zuriaga, SL. (Núm.
expediente E-01501-2015-000205-00)

41

SERVICI

DE

CIRCULACIÓ,

TRANSPORTS

I SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
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INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs
de reposició interposat contra la Resolució núm. 2719-H,
de 22 d’abril de 2015, en la qual es fixa el cànon de
l'exercici 2015 per la concessió administrativa de
l'aparcament públic de vehicles situat a l'avinguda de les
Tres Creus. (Núm. expedient E-01801-2014-003736-00)

SUS INFRAESTRUCTURAS.- Propone desestimar el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. 2719-H, de 22 de abril de 2015, en la que se fija el
canon del ejercicio 2015 por la concesión administrativa
del aparcamiento público de vehículos situado en la
avenida
Tres
Cruces.
(Núm.
expediente
E-01801-2014-003736-00)

42

SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització
i les bases de l’activitat ‘València Idea 2015’ i el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01902-2015-000164-00)

SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone aprobar la
realización y las bases de la actividad ‘Valencia Idea
2015’ y el gasto correspondiente. (Núm. expediente
E-01902-2015-000164-00)

43

SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone aprobar el
de col·laboració a subscriure amb Gas Natural Cegas, convenio de colaboración a suscribir con Gas Natural
SA. (Núm. expedient E-01902-2015-000146-00)
Cegas,
SA.
(Núm.
expediente
E-01902-2015-000146-00)

44

SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar
l’addenda per a l’any 2015 al conveni de col·laboració
firmat amb la Federació de Folklore Tradicional de la
Comunitat Valenciana per al festival de la ‘Cançó de
Nadal’. (Núm. expedient E-01904-2015-000475-00)

45

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL.- Propone autorizar,
disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor disponer y reconocer una obligación de pago a favor de
de Megafonía Torres, SL. (Núm. expedient Megafonía
Torres,
SL.
(Núm.
expediente
E-01905-2015-000095-00)
E-01905-2015-000095-00)

46

SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció
destinada a l'escola infantil municipal de Pinedo per al
curs
2015/2016.
(Núm.
expedient
E-02101-2015-000400-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN.- Propone solicitar a la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte una
subvención destinada a la escuela infantil municipal de
Pinedo para el curso 2015/2016. (Núm. expediente
E-02101-2015-000400-00)

47

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici
de transport per als centres ocupacionals municipals
Isabel de Villena i Juan de Garay fins a la formalització
del
nou
contracte.
(Núm.
expedient
E-02201-2011-002277-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar la continuidad de la prestación del
servicio de transporte para los centros ocupacionales
municipales Isabel de Villena y Juan de Garay hasta la
formalización del nuevo contrato. (Núm. expediente
E-02201-2011-002277-00)

48

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la justificació del conveni de
col·laboració firmat amb l'Associació Iniciatives Solidàries
per al desenvolupament d'un programa de formació i
ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés. Any 2014.
(Núm. expedient E-02201-2012-004444-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar la justificación del convenio de
colaboración suscrito con la Asociación Iniciatives
Solidàries para el desarrollo de un programa de
formación y empleo para jóvenes con dificultades de
acceso al mismo. Año 2014. (Núm. expediente
E-02201-2012-004444-00)

49

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la justificació presentada per
l'Associació d'Ames de Casa Tyrius, relativa al conveni
de col·laboració per a desenvolupar programes d'acollida
a dones immigrants i dones en situació de risc, així com
assessorament extern en matèria jurídica, psicològica i
social a persones immigrants. Any 2014. (Núm.
expedient E-02201-2012-005000-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar la justificación presentada por la
Asociación de Amas de Casa Tyrius, relativa al convenio
de colaboración para desarrollar programas de acogida a
mujeres inmigrantes y mujeres en situación de riesgo,
así como asesoramiento externo en materia jurídica,
psicológica y social a personas inmigrantes. Año 2014.
(Núm. expediente E-02201-2012-005000-00)

50

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Proposa aprovar la justificació dels pagaments Propone aprobar la justificación de los pagos
corresponents al període inicial del conveni de correspondientes al periodo inicial del convenio de

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA.- Propone aprobar la
adenda para el año 2015 al convenio de colaboración
suscrito con la Federación de Folklore Tradicional de la
Comunidad Valenciana para el festival de la ‘Cançó de
Nadal’. (Núm. expediente E-01904-2015-000475-00)
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col·laboració firmat amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de colaboración suscrito con el Ilustre Colegio de Abogados
València per a prestar servicis d'intermediació de Valencia para prestar servicios de intermediación
hipotecària. (Núm. expedient E-02201-2013-006892-00) hipotecaria. (Núm. expediente E-02201-2013-006892-00)
51

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar reformulacions de projectes
d'intervenció en l'àmbit de l'acció social. Convocatòria
2013. (Núm. expedient E-02201-2013-009237-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar reformulaciones de proyectos de
intervención en el ámbito de la acción social.
Convocatoria
2013.
(Núm.
expediente
E-02201-2013-009237-00)

52

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa tornar a la Conselleria de Benestar Social part
de la subvenció concedida per a la gestió de les
prestacions econòmiques individualitzades d'acolliment
familiar, simple o permanent, en família extensa de l'any
2014. (Núm. expedient E-02201-2014-000366-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone devolver a la Conselleria de Bienestar Social
parte de la subvención concedida para la gestión de las
prestaciones
económicas
individualizadas
de
acogimiento familiar, simple o permanente, en familia
extensa
del
año
2014.
(Núm.
expediente
E-02201-2014-000366-00)

53

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar la justificació presentada per la
concessió d'una subvenció a favor de la Fundació de la
Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació. (Núm.
expedient E-02201-2014-004943-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar la justificación presentada por la
concesión de una subvención a favor de la Fundación de
la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo.
(Núm. expediente E-02201-2014-004943-00)

54

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure
amb l'Associació Iniciatives Solidàries per al
desenvolupament d'un programa de formació i ocupació
per a jóvens amb dificultats d'accés. (Núm. expedient
E-02201-2015-000241-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.Propone aprobar el convenio de colaboración a suscribir
con la Asociación Iniciatives Solidàries para el desarrollo
de un programa de formación y empleo para jóvenes con
dificultades de acceso al mismo. (Núm. expediente
E-02201-2015-000241-00)

55

SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL,
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa
deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local
de 24 d'abril del 2015, pel qual s'obri el procediment per
a l'adjudicació de l'autorització d'explotació de quatre
quioscos-bar amb terrassa. (Núm. expedient
E-04101-2015-000069-00)

SERVICIO
DE
CALIDAD
Y
ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y
PLAYAS.- Propone dejar sin efecto el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 24 de abril de 2015, por el
que se abre el procedimiento para la adjudicación de la
autorización de explotación de cuatro kioscos-bar con
terraza. (Núm. expediente E-04101-2015-000069-00)

56

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa
autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació
pressupostària 2015 ‘Neteja i dragatge de séquies'.
(Núm. expedient E-02701-2015-000232-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.Propone autorizar y disponer un mayor gasto en la
aplicación presupuestaria 2015 ‘Limpieza y dragado de
acequias’. (Núm. expediente E-02701-2015-000232-00)

57

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa
aprovar el coeficient d'actualització de preus, any 2014,
per a obres d'execució de la xarxa arterial i obres
d'execució de la xarxa de distribució de canalitzacions
d'abastiment
d'aigua.
(Núm.
expedient
E-02701-2015-000265-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.Propone aprobar el coeficiente de actualización de
precios, año 2014, para obras de ejecución de la red
arterial y obras de ejecución de la red de distribución de
canalizaciones de abastecimiento de agua. (Núm.
expediente E-02701-2015-000265-00)

58

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa
reconéixer l'obligació corresponent a la certificació de
gener de 2015 de les obres de restitució del col·lector
dels carrers d'Eugènia Viñes i del Doctor Lluch, tram
carrer de la Mare de Déu del Sufragi. (Núm. expedient
E-02701-2015-000313-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.Propone reconocer la obligación correspondiente a la
certificación de enero de 2015 de las obras de restitución
del colector de las calles Eugenia Viñes y Doctor Lluch,
tramo calle Virgen del Sufragio. (Núm. expediente
E-02701-2015-000313-00)

59

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa
alliberar el crèdit autoritzat i disposat en concepte de
retenció addicional del 10%. (Núm. expedient
E-02701-2014-000337-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.Propone liberar el crédito autorizado y dispuesto en
concepto de retención adicional del 10%. (Núm.
expediente E-02701-2014-000337-00)
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60

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA.- Proposa autoritzar i disposar gastos per a
l'atenció dels programes de servicis de neteja viària i
arreplegada de residus urbans.
(Núm. expedient
E-02801-2015-000483-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA.- Propone autorizar y disponer
gastos para la atención de los programas de servicios de
limpieza viaria y recogida de residuos urbanos. (Núm.
expediente E-02801-2015-000483-00)

61

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Estudio
Numérico,
SL.
(Núm.
expedient
E-02901-2015-000777-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor
de Estudio Numérico, SL. (Núm. expediente
E-02901-2015-000777-00)

62

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor
Sedaví, SL. (Núm. expedient E-02901-2015-000783-00) de Gráficas Sedaví, SL. (Núm. expediente
E-02901-2015-000783-00)

63

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas
Marí
Montañana,
SL.
(Núm.
expedient
E-02901-2015-000865-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor
de Gráficas Marí Montañana, SL. (Núm. expediente
E-02901-2015-000865-00)

64

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa
facultar el regidor delegat de Formació i Ocupació per a
tots aquells tràmits, gestions i expedició de documents
que resulten necessaris per al tràmit dels projectes
Emcorp
2015.
(Núm.
expedient
E-02902-2015-000247-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.Propone facultar al concejal delegado de Formación y
Empleo para cuantos trámites, gestiones y expedición de
documentos resulten necesarios para el trámite de los
proyectos
Emcorp
2015.
(Núm.
expediente
E-02902-2015-000247-00)

65

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa
facultar el regidor delegat de Formació i Ocupació per a
tots aquells tràmits, gestions i expedició de documents
que resulten necessaris per al tràmit dels projectes
‘Salari
Jove’
2015.
(Núm.
expedient
E-02902-2015-000248-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.Propone facultar al concejal delegado de Formación y
Empleo para cuantos trámites, gestiones y expedición de
documentos resulten necesarios para el trámite de los
proyectos ‘Salario Joven’ 2015. (Núm. expediente
E-02902-2015-000248-00)

66

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa
autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació
corresponent a la factura de juny 2015 per la totalitat
dels treballs de coordinació en seguretat i salut i
d'assistència tècnica en les obres d'adequació de
voreres als carrers de Sagunt i de Pepita. (Núm.
expedient E-03301-2014-000112-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.Propone autorizar, disponer, reconocer y liquidar la
obligación correspondiente a la factura de junio 2015 por
la totalidad de los trabajos de coordinación en seguridad
y salud y de asistencia técnica en las obras de
adecuación de aceras en las calles Sagunto y Pepita.
(Núm. expediente E-03301-2014-000112-00)

67

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa
aprovar la 24a modificació de crèdits per generació
d'ingressos corresponents al programa d'actuació
integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució
núm. 1 del sector NPR-7 ‘Quatre Carreres’. (Núm.
expedient E-03301-2015-000086-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.Propone aprobar la 24ª modificación de créditos por
generación de ingresos correspondientes al programa de
actuación integrada para el desarrollo de la unidad de
ejecución núm. 1 del sector NPR-7 ‘Quatre Carreres’.
(Núm. expediente E-03301-2015-000086-00)

68

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa
aprovar la 25a modificació de crèdits per generació
d'ingressos corresponents al programa d'actuació
integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució
núm. 2 del sector NPR-7 ‘Quatre Carreres’. (Núm.
expedient E-03301-2015-000087-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.Propone aprobar la 25ª modificación de créditos por
generación de ingresos correspondientes al programa de
actuación integrada para el desarrollo de la unidad de
ejecución núm. 2 del sector NPR-7 ‘Quatre Carreres’.
(Núm. expediente E-03301-2015-000087-00)

69

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa
autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació
corresponent a la factura de juny 2015 pels treballs
pendents de coordinació en seguretat i salut i

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.Propone autorizar, disponer, reconocer y liquidar la
obligación correspondiente a la factura de junio 2015 por
los trabajos pendientes de coordinación en seguridad y
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d'assistència tècnica en les obres de repavimentació de salud y de asistencia técnica en las obras de
la calçada al carrer de Fèlix Pizcueta. (Núm. expedient repavimentación de la calzada en la calle Félix Pizcueta.
E-03301-2015-000163-00)
(Núm. expediente E-03301-2015-000163-00)
70

SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa
aprovar la 20a modificació per transferència de crèdits
del
Pressupost
2015.
(Núm.
expedient
E-05501-2015-000032-00)

SERVICIO
ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO.Propone aprobar la 20ª modificación por transferencia de
créditos del Presupuesto 2015. (Núm. expediente
E-05501-2015-000032-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

71(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un
agent de la Policia Local responsable en concepte
d'autor d'una infracció disciplinària lleu. (Núm. expedient
E-01404-2015-000019-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone declarar a un
agente de la Policía Local responsable en concepto de
autor de una infracción disciplinaria leve. (Núm.
expediente E-01404-2015-000019-00)

72(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un
agent de la Policia Local responsable en concepte
d'autor d'una infracció disciplinària lleu. (Núm. expedient
E-01404-2015-000039-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone declarar a un
agente de la Policía Local responsable en concepto de
autor de una infracción disciplinaria leve. (Núm.
expediente E-01404-2015-000039-00)

73(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un
agent de la Policia Local responsable en concepte
d'autor d'una infracció disciplinària greu. (Núm. expedient
E-01404-2015-000063-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone declarar a un
agente de la Policía Local responsable en concepto de
autor de una infracción disciplinaria grave. (Núm.
expediente E-01404-2015-000063-00)

74(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.- Propone incoar
expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local. expediente disciplinario a un oficial de la Policía Local.
(Núm. expedient E-01404-2015-000082-00)
(Núm. expediente E-01404-2015-000082-00)
75(E) MOCIÓ del primer tinent d'alcalde.- Proposa el
nomenament de coordinador general de l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic Sostenible. (Núm.
expedient E-C1502-2015-000001-00)

MOCIÓN del primer teniente de alcalde.- Propone el
nombramiento de coordinador general del Área de
Desarrollo Económico Sostenible. (Núm. expediente
E-C1502-2015-000001-00)

76(E) MOCIÓ de l'octau tinent d'alcalde.- Proposa el
nomenament de coordinador general de l'Àrea de de
Desenvolupament Urbà i Vivenda. (Núm. expedient
E-C1509-2015-000002-00)

MOCIÓN del octavo teniente de alcalde.- Propone el
nombramiento de coordinador general del Área de
Desarrollo Urbano y Vivienda. (Núm. expediente
E-C1509-2015-000002-00)

77(E) MOCIÓ del quart tinent d'alcalde.- Proposa autoritzar
l'Assessoria Jurídica Municipal perquè desistisca de la
interposició de recursos d'apel·lació referents a reducció
de jornada sense deducció de retribucions. (Núm.
expedient E-C1505-2015-000001-00)

MOCIÓN del cuarto teniente de alcalde.- Propone
autorizar a la Asesoría jurídica Municipal para que
desista de la interposición de recursos de apelación
referentes a reducción de jornada sin deducción de
retribuciones.
(Núm.
expediente
E-C1505-2015-000001-00)

78(E) ALCALDIA.- Proposa el nomenament de vocal en el ALCALDÍA.- Propone el nombramiento de vocal en el
Consell
Escolar
Municipal.
(Núm.
expedient Consejo Escolar Municipal. (Núm. expediente
E-00601-2015-000068-00)
E-00601-2015-000068-00)
79(E) ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representant en ALCALDÍA.- Propone el nombramiento de representante
Mercavalència.
(Núm.
expedient en
Mercavalencia.
(Núm.
expediente
E-00601-2015-000073-00)
E-00601-2015-000073-00)
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