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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 09:30

4 de desembre de 2015 / 4 de diciembre 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 20 de novembre de 2015.
celebrada el día 20 de noviembre de 2015.

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència del Tribunal Suprem que
declara que és pertinent el recurs de cassació interposat
i anul·la la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana desestimatòria del Recurs núm.
4/281/11, seguit contra acord del Jurat Provincial
d'Expropiació
Forçosa.
(Núm.
expedient
E-00501-2011-000371-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia del Tribunal Supremo que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto y
anula la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana desestimatoria del Recurso núm.
4/281/11, seguido contra acuerdo del Jurado Provincial
de
Expropiación
Forzosa.
(Núm.
expediente
E-00501-2011-000371-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3,
desestimatòria del Recurs PA núm. 118/15, en matèria
de responsabilitat patrimonial. (Núm. expedient
E-00501-2015-000131-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, desestimatoria del
Recurso PA núm. 118/15, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2015-000131-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat
el Recurs PO núm. 71/14, interposat contra acord relatiu
a la reparcel·lació forçosa del sector de sòl urbanitzable
PRR-9
“Patraix-9”.
(Núm.
expedient
E-00501-2013-000322-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Decreto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, que declara
terminado el Recurso PO núm. 71/14, interpuesto contra
acuerdo relativo a la reparcelación forzosa del sector de
suelo urbanizable PRR-9 “Patraix-9”. (Núm. expediente
E-00501-2013-000322-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que
decreta la pèrdua d'objecte del Recurs PO núm.
4/174/14, interposat contra l'aprovació definitiva de la
modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per
prestació del servici de cementeris municipals, conducció

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que
decreta la pérdida de objeto del Recurso PO núm.
4/174/14, interpuesto contra la aprobación definitiva de la
modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por
prestación del servicio de cementerios municipales,
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de cadàvers i altres servicis.
E-00501-2014-000162-00)

(Núm.

expedient conducción de cadáveres y otros servicios. (Núm.
expediente E-00501-2014-000162-00)

6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
estimatòria del Recurs PO núm. 4/175/14, interposat
contra l'aprovació definitiva de la modificació de
l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del
servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers
i
altres
servicis.
(Núm.
expedient
E-00501-2014-000124-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
estimatoria del Recurso PO núm. 4/175/14, interpuesto
contra la aprobación definitiva de la modificación de la
Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del
servicio de cementerios municipales, conducción de
cadáveres y otros servicios. (Núm. expediente
E-00501-2014-000124-00)

7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la
Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs de
Suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la
Jurisdicció Social núm. 8, recaiguda en Interlocutòries
núm. 240/13 relatives a una sol·licitud de qualificació de
defunció com a accident de treball. (Núm. expedient
E-00501-2013-000144-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, estimatoria del Recurso de Suplicación
interpuesto contra Sentencia del Juzgado de lo Social
núm. 8, recaída en Autos núm. 240/13 relativos a una
solicitud de calificación de fallecimiento como accidente
de trabajo. (Núm. expediente E-00501-2013-000144-00)

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la
indemnització per finalització de contracte al personal
amb destinació al pla d'ocupació “Treball ciutat de
València
2015”.
(Núm.
expedient
E-01101-2015-000564-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone abonar la
indemnización por finalización de contrato al personal
con destino al plan de empleo “Treball ciutat de València
2015”. (Núm. expediente E-01101-2015-000564-00)

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una
permuta en un lloc de treball de bomber (DEB-PH-NFB),
referència
núm.
2821.
(Núm.
expedient
E-01101-2015-000822-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone autorizar una
permuta en un puesto de trabajo de bombero
(DEB-PH-NFB), referencia núm. 2821. (Núm. expediente
E-01101-2015-000822-00)

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del SERVICIO DE PERSONAL. Propone la modificación del
nomenament interí referència núm. 6503. (Núm. nombramiento interino referencia núm. 6503. (Núm.
expedient E-01101-2015-001178-00)
expediente E-01101-2015-001178-00)

11

SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració
d'excepcionalitat per a nomenaments interins de
mestre/a d'educació infantil. (Núm. expedient
E-01101-2015-001349-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la declaración de
excepcionalidad para nombramientos interinos de
maestro/a de educación infantil. (Núm. expediente
E-01101-2015-001349-00)

12

SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració
d'excepcionalitat per a nomenaments interins de
mestre/a
d'educació
física.
(Núm.
expedient
E-01101-2015-001350-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la declaración de
excepcionalidad para nombramientos interinos de
maestro/a de educación física. (Núm. expediente
E-01101-2015-001350-00)

13

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de
coordinador general tècnic d'Innovació Organitzativa i
Gestió
de
Personal.
(Núm.
expedient
E-01101-2015-001352-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el nombramiento
de coordinador general técnico de Innovación
Organizativa y Gestión de Personal. (Núm. expediente
E-01101-2015-001352-00)

14

SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar la renuncia
en el lloc de treball referència núm. 382. (Núm. expedient en el puesto de trabajo referencia núm. 382. (Núm.
E-01101-2015-001357-00)
expediente E-01101-2015-001357-00)

15

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
prestació dels servicis de control de plagues per prestación de los servicios de control de plagas por el
Ayuntamiento de Valencia, convocar procedimiento
abierto y aprobar los pliegos de condiciones y el gasto
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l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i correspondiente.
(Núm.
aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent. E-04101-2015-000025-00)
(Núm. expedient E-04101-2015-000025-00)

expediente

16

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació
a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat
corresponent a la certificació d’octubre de 2015 derivada
del contracte per a l'explotació i manteniment de les
instal·lacions del recinte on s’ubica la figura de Gulliver i
el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament “Un
riu
de
xiquets”.
(Núm.
expedient
E-05304-2015-000004-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone reconocer la
obligación a favor de Secopsa Servicios, SA, de la
cantidad correspondiente a la certificación de octubre de
2015 derivada del contrato para la explotación y
mantenimiento de las instalaciones del recinto donde se
ubica la figura de Gulliver y el servicio de bar-cafetería,
denominado genéricamente “Un riu de xiquets”. (Núm.
expediente E-05304-2015-000004-00)

17

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret
de retracte sobre una vivenda situada al carrer de Sant
Vicent
de
Paül.
(Núm.
expedient
E-05302-2015-000620-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone no ejercitar el
derecho de retracto sobre una vivienda situada en la
calle San Vicente de Paúl. (Núm. expediente
E-05302-2015-000620-00)

18

SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar la modificació SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
de les bases reguladores dels “Premis innovació social modificación de las bases reguladoras de los “Premios
2015”. (Núm. expedient E-00202-2015-000427-00)
innovación
social
2015”.
(Núm.
expediente
E-00202-2015-000427-00)

19

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar
el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per
Connectis Consulting Services, SA. (Núm. expedient
E-00801-2015-000152-00)

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. Propone autorizar, disponer y aprobar
el reconocimiento de la obligación de una factura emitida
por Connectis Consulting Services, SA. (Núm.
expediente E-00801-2015-000152-00)

20

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar la tercera revisió de preus del contracte de
servici de manteniment i conservació dels edificis
municipals. (Núm. expedient E-01201-2011-000175-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar la tercera revisión de precios del
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de
los
edificios
municipales.
(Núm.
expediente
E-01201-2011-000175-00)

21

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
reajustar el gasto del contracte de servicis postals. (Núm. Propone reajustar el gasto del contrato de servicios
expedient E-01201-2013-000166-00)
postales. (Núm. expediente E-01201-2013-000166-00)

22

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
Ferrovial
Agromán,
SA.
(Núm.
expedient
E-01201-2013-000193-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación a
favor de Ferrovial Agromán, SA. (Núm. expediente
E-01201-2013-000193-00)

23

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura
emesa per Ricoh España, SLU. (Núm. expedient
E-01201-2015-000252-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de una
factura emitida por Ricoh España, SLU. (Núm.
expediente E-01201-2015-000252-00)

24

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació de factures de gas
i
assegurances.
(Núm.
expedient
E-01201-2015-000266-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación de
facturas de gas y seguros. (Núm. expediente
E-01201-2015-000266-00)

25

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura
emesa per Mapfre Seguros de Empresas, Cía. de
Seguros y Reaseguros, SA. (Núm. expedient
E-01201-2015-000306-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de una
factura emitida por Mapfre Seguros de Empresas, Cía.
de Seguros y Reaseguros, SA. (Núm. expediente
E-01201-2015-000306-00)

26

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
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aprovar un reconeixement d'obligació de factures Propone aprobar un reconocimiento de obligación de
emeses per Canon España, SA. (Núm. expedient facturas emitidas por Canon España, SA. (Núm.
E-01201-2015-000340-00)
expediente E-01201-2015-000340-00)
27

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació de factures
emeses per Cableuropa, SAU. (Núm. expedient
E-01201-2015-000372-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación de
facturas emitidas por Cableuropa, SAU. (Núm.
expediente E-01201-2015-000372-00)

28

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació de diverses
factures emeses per Servicio Técnico Carlet, SL, i
Miblex, SL. (Núm. expedient E-01201-2015-000374-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación de
varias facturas emitidas por Servicio Técnico Carlet, SL,
y
Miblex,
SL.
(Núm.
expediente
E-01201-2015-000374-00)

29

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2013 39383. (Núm. expedient E-01305-2013-000488-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2013
39383.
(Núm.
expediente
E-01305-2013-000488-00)

30

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2013
135515.
(Núm.
expedient
E-01305-2013-000494-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2013
135515.
(Núm.
expediente
E-01305-2013-000494-00)

31

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa estimar parcialment la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada amb número de
registre 00110 2014 1956. (Núm. expedient
E-01305-2014-000009-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone estimar parcialmente la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada con número de
registro 00110 2014 1956. (Núm. expediente
E-01305-2014-000009-00)

32

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aceptar la
donació
d'una
impressora.
(Núm.
expedient donación de una impresora. (Núm. expediente
O-01401-2015-002877-00)
O-01401-2015-002877-00)

33

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor de Fila Cero
Producciones,
SL.
(Núm.
expedient
E-01401-2015-007826-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Fila Cero
Producciones,
SL.
(Núm.
expediente
E-01401-2015-007826-00)

34

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor del Banc de
Santander,
SA.
(Núm.
expedient
E-01401-2015-007995-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Banco
Santander,
SA.
(Núm.
expediente
E-01401-2015-007995-00)

35

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor de Certificados
Psicomédicos
Frau,
SL.
(Núm.
expedient
E-01401-2015-008041-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Certificados
Psicomédicos
Frau,
SL.
(Núm.
expediente
E-01401-2015-008041-00)

36

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició
d'un cavall de pura raça espanyol. (Núm. expedient
E-01401-2015-008115-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
adquisición de un caballo de pura raza español. (Núm.
expediente E-01401-2015-008115-00)

37

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor del Banc de
Santander,
SA.
(Núm.
expedient
E-01401-2015-008190-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Banco
Santander,
SA.
(Núm.
expediente
E-01401-2015-008190-00)
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38

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconeixement d’obligació a favor de Galea Electric, SL. reconocimiento de obligación a favor de Galea Electric,
(Núm. expedient E-01401-2015-008298-00)
SL. (Núm. expediente E-01401-2015-008298-00)

39

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconeixement d’obligació a favor d’Armería Gabilondo, reconocimiento de obligación a favor de Armería
SA. (Núm. expedient E-01401-2015-008768-00)
Gabilondo,
SA.
(Núm.
expediente
E-01401-2015-008768-00)

40

SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar i disposar el
gasto destinat al pagament dels servicis prestats per
personal de l'Empresa Municipal de Transports a
l’Ajuntament.
(Núm.
expedient
E-01801-2015-001545-00)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
SUS INFRAESTRUCTURAS. Propone aprobar y
disponer el gasto destinado al pago de los servicios
prestados por personal de la Empresa Municipal de
Transportes en el Ayuntamiento. (Núm. expediente
E-01801-2015-001545-00)

41

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement
d’obligació
a
favor
d’Eurest
Colectividades,
SL.
(Núm.
expedient
E-01902-2015-000310-00)

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Eurest
Colectividades,
SL.
(Núm.
expediente
E-01902-2015-000310-00)

42

SERVICI D'ESPORTS. Proposa anul·lar el compromís
d'ingrés pendent de realitzar derivat de la subvenció
concedida per la Diputació Provincial per al finançament
dels gastos derivats de la celebració de l'esdeveniment
esportiu denominat “Marató València 2014”. (Núm.
expedient E-01903-2014-000086-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone anular el
compromiso de ingreso pendiente de realizar derivado
de la subvención concedida por la Diputación Provincial
para la financiación de los gastos derivados de la
celebración del evento deportivo denominado “Maratón
Valencia
2014”.
(Núm.
expediente
E-01903-2014-000086-00)

43

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
la subvenció concedida al Club d'Escacs Ciutat Vella. justificación de la subvención concedida al Club de
(Núm. expedient E-01903-2015-000056-00)
Ajedrez
Ciutat
Vella.
(Núm.
expediente
E-01903-2015-000056-00)

44

SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar i disposar el
gasto i reconéixer l'obligació d’una transferència corrent
a favor de la Fundació Esportiva Municipal. (Núm.
expedient E-01903-2015-000379-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone autorizar y
disponer el gasto y reconocer la obligación de una
transferencia corriente a favor de la Fundación Deportiva
Municipal. (Núm. expediente E-01903-2015-000379-00)

45

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar
disponible la reserva de crèdit de l'exercici pressupostari
de 2015 de la festivitat de la Mare de Déu dels
Desemparats.
(Núm.
expedient
E-01904-2015-000518-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone declarar
disponible la reserva de crédito del ejercicio
presupuestario de 2015 de la festividad de la Virgen de
los
Desamparados.
(Núm.
expediente
E-01904-2015-000518-00)

46

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement
d'obligació
corresponent
al
subministrament de dos alfabeguers per al nomenament
de la Fallera Major i de la Fallera Major Infantil de
València
2016.
(Núm.
expedient
E-01904-2015-000621-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente al
suministro de dos alfabeguers para el nombramiento de
la Fallera Mayor y de la Fallera Mayor Infantil de
Valencia
2016.
(Núm.
expediente
E-01904-2015-000621-00)

47

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar
l'organització i realització d'una festa amb motiu del cap
d'any 2015 i la resta de punts continguts en la proposta.
(Núm. expedient E-01904-2015-000626-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
organización y celebración de una fiesta con motivo del
fin de año 2015 y demás extremos contenidos en la
propuesta. (Núm. expediente E-01904-2015-000626-00)

48

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor
de
Sonoidea,
SA.
(Núm.
expedient
E-01905-2015-000132-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone autorizar,
disponer y reconocer una obligación de pago a favor de
Sonoidea,
SA.
(Núm.
expediente
E-01905-2015-000132-00)
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49

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor
de
Villaróscar,
SL.
(Núm.
expedient
E-01905-2015-000138-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone autorizar,
disponer y reconocer una obligación de pago a favor de
Villaróscar,
SL.
(Núm.
expediente
E-01905-2015-000138-00)

50

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la
sol·licitud de renovació de l'adhesió de l'Ajuntament al
Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts
Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA).
(Núm. expedient E-01905-2015-000154-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar la
solicitud de renovación de la adhesión del Ayuntamiento
al Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de
Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales
(PLATEA). (Núm. expediente E-01905-2015-000154-00)

51

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar l’aportació de 2015 a favor de la Fundació
Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana. (Núm.
expedient E-02000-2015-000049-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la aportación de 2015 a favor de la Fundación
Chirivella Soriano de la Comunidad Valenciana. (Núm.
expediente E-02000-2015-000049-00)

52

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació de factures
emeses per diverses empreses. (Núm. expedient
E-02000-2015-000057-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación de facturas
emitidas por varias empresas. (Núm. expediente
E-02000-2015-000057-00)

53

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa acceptar l'ajuda concedida per CultuArts
Generalitat per al projecte singular “Concert de música
antiga
i
barroca”.
(Núm.
expedient
E-02001-2015-000311-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aceptar la ayuda concedida por
CultuArts Generalitat para el proyecto singular “Concierto
de música antigua y barroca”. (Núm. expediente
E-02001-2015-000311-00)

54

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor
d’Iluminaciones Just, SL, i Art i Clar, SLL. (Núm.
expedient E-02001-2015-000866-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación a favor de Iluminaciones Just, SL, y Art i Clar,
SLL. (Núm. expediente E-02001-2015-000866-00)

55

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa ratificar l'acord de la
Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2015 que va
aprovar el conveni a subscriure amb la Generalitat
Valenciana per al manteniment amb fons públics dels
centres docents de titularitat municipal. (Núm. expedient
E-02101-2015-000243-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone ratificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de julio de
2015 que aprobó el convenio a suscribir con la
Generalidad Valenciana para el mantenimiento con
fondos públicos de los centros docentes de titularidad
municipal. (Núm. expediente E-02101-2015-000243-00)

56

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la concessió de subvencions als
projectes d’entitats pertanyents a les Meses de
Solidaritat
2015.
(Núm.
expedient
E-02201-2015-000122-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la concesión de subvenciones a los
proyectos de entidades pertenecientes a las Mesas de
Solidaridad
2015.
(Núm.
expediente
E-02201-2015-000122-00)

57

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació
final de les obres d'adequació d'una vivenda situada al
carrer de Molina de Segura. (Núm. expedient
E-02201-2015-000208-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación a
favor de Secopsa Servicios, SA, correspondiente a la
certificación final de las obras de adecuación de una
vivienda situada en la calle Molina de Segura. (Núm.
expediente E-02201-2015-000208-00)

58

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives per a l'allotjament i manutenció de
persones immigrants per a l'any 2015. (Núm. expedient
E-02201-2015-000311-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aceptar la aportación de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas para el alojamiento y
manutención de personas inmigrantes para el año 2015.
(Núm. expediente E-02201-2015-000311-00)

59

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de Propone autorizar, disponer y reconocer la obligación de
pagament de les factures del proppassat mes d’octubre pago de las facturas del pasado mes de octubre del
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del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, contrato de prestación del servicio de ayuda a domicilio,
lots 1, 2 i 3. (Núm. expedient E-02201-2015-000508-00)
lotes
1,
2
y
3.
(Núm.
expediente
E-02201-2015-000508-00)
60

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació de
pagament a favor de l’Associació Alanna de la factura
del proppassat mes d’octubre del contracte del servici
d’execució de mesures judicials al medi obert amb
menors. (Núm. expedient E-02201-2015-000509-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar, disponer y reconocer la obligación de
pago a favor de la Asociación Alanna de la factura del
pasado mes de octubre del contrato del servicio de
ejecución de medidas judiciales en medio abierto con
menores. (Núm. expediente E-02201-2015-000509-00)

61

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ).
Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de
Juanjo
Pérez,
SL.
(Núm.
expedient
E-02307-2015-000866-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (JUNTA MUNICIPAL DE
EXPOSICIÓN). Propone aprobar un reconocimiento de
obligación a favor de Juanjo Pérez, SL. (Núm.
expediente E-02307-2015-000866-00)

62

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX).
Proposa donar la conformitat a la concessió d'una
subvenció a favor de la Falla Jacint Labaila-Manuel
Simó. (Núm. expedient E-02308-2015-000319-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX). Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención a favor de la Falla Jacinto
Labaila-Manuel
Simó.
(Núm.
expediente
E-02308-2015-000319-00)

63

SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un SERVICIO DE PEDANÍAS. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació a favor d’Iluminaciones Just, reconocimiento de obligación a favor de Iluminaciones
SL. (Núm. expedient E-02310-2015-000190-00)
Just, SL. (Núm. expediente E-02310-2015-000190-00)

64

SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació SERVICIO DE PEDANÍAS. Propone reconocer la
de pagament corresponent a la realització de les festes obligación de pago correspondiente a la realización de
patronals de la pedania de Borbotó. (Núm. expedient las fiestas patronales de la pedanía de Borbotó. (Núm.
E-02310-2015-000191-00)
expediente E-02310-2015-000191-00)

65

SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació SERVICIO DE PEDANÍAS. Propone reconocer la
de pagament corresponent a la realització de les festes obligación de pago correspondiente a la realización de
patronals de la pedania de Benifaraig. (Núm. expedient las fiestas patronales de la pedanía de Benifaraig. (Núm.
E-02310-2015-000193-00)
expediente E-02310-2015-000193-00)

66

SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un SERVICIO DE PEDANÍAS. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, reconocimiento de obligación a favor de Secopsa
SA. (Núm. expedient E-02310-2015-000221-00)
Servicios,
SA.
(Núm.
expediente
E-02310-2015-000221-00)

67

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
acceptar el finançament addicional aprovada per l'Entitat
Metropolitana de Servicis Hidràulics i aprovar la
corresponent modificació de crèdits. (Núm. expedient
E-02701-2015-000267-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aceptar la financiación adicional aprobada por la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y aprobar la
correspondiente modificación de créditos. (Núm.
expediente E-02701-2015-000267-00)

68

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2015
aplicable a “Neteja, instal·lacions i equips OVCOT i
SIRA” del contracte de gestió del servici de neteja i
conservació del sistema municipal de sanejament. (Núm.
expedient E-02701-2015-000674-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar el coeficiente de revisión de precios para el año
2015 aplicable a “Limpieza, instalaciones y equipos
OVCOT y SIRA” del contrato de gestión del servicio de
limpieza y conservación del sistema municipal de
saneamiento.
(Núm.
expediente
E-02701-2015-000674-00)

69

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2014 aprobar el coeficiente de revisión de precios para el año
2014 aplicable a “Conservación” del contrato de gestión
del servicio de limpieza y conservación del sistema
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aplicable a “Conservació” del contracte de gestió del municipal de saneamiento.
servici de neteja i conservació del sistema municipal de E-02701-2015-000675-00)
sanejament. (Núm. expedient E-02701-2015-000675-00)

(Núm.

expediente

70

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2015
aplicable a la “Conservació” del contracte de gestió del
servici de neteja i conservació del sistema municipal de
sanejament. (Núm. expedient E-02701-2015-000676-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar el coeficiente de revisión de precios para el año
2015 aplicable a la “Conservación” del contrato de
gestión del servicio de limpieza y conservación del
sistema municipal de saneamiento. (Núm. expediente
E-02701-2015-000676-00)

71

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
acceptar la minoració en la subvenció concedida per la
Comissió de Seguiment del Pla Integral de Suport a la
Competitivitat del Comerç Detallista d'Espanya 2014 per
al projecte denominat “Nova ubicació refrigeradora i
adequacions per a la climatització del Mercat Central de
València”. (Núm. expedient E-02901-2014-000696-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aceptar la minoración en la subvención
concedida por la Comisión de Seguimiento del Plan
Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio
Minorista de España 2014 para el proyecto denominado
“Nueva ubicación enfriadora y adecuaciones para la
climatización del Mercado Central de Valencia”. (Núm.
expediente E-02901-2014-000696-00)

72

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar la revisió de tarifes per ocupació de parades del
Mercat Central per a l'any 2016. (Núm. expedient
E-02901-2015-001532-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar la revisión de tarifas por ocupación de
puestos del Mercado Central para el año 2016. (Núm.
expediente E-02901-2015-001532-00)

73

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de
setembre de 2015, sobre reconeixement de drets i
minoració del compromís d'ingrés en el Pressupost
d'ingressos: subvenció programa Europa Jove 2013
Leonardo Da Vinci “Mobilitat”. (Núm. expedient
E-02902-2014-000051-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 25 de septiembre de 2015, sobre
reconocimiento de derechos y minoración del
compromiso de ingreso en el Presupuesto de ingresos:
subvención programa Europa Joven 2013 Leonardo Da
Vinci
“Movilidad”.
(Núm.
expediente
E-02902-2014-000051-00)

74

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir
la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació i
reconéixer una obligació de crèdit en relació amb
l’expropiació d’un immoble situat al carrer de Beniflà.
(Núm. expedient E-03103-2010-000039-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
consentir la resolución del Jurado Provincial de
Expropiación y reconocer una obligación de crédito en
relación con la expropiación de un inmueble situado en
la
calle
Beniflà.
(Núm.
expediente
E-03103-2010-000039-00)

75

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l’expropiació de les finques registrals núm. 47619 i a efecto la expropiación de las fincas registrales núm.
26097. (Núm. expedient E-03103-2010-000068-00)
47619
y
26097.
(Núm.
expediente
E-03103-2010-000068-00)

76

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir
la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació i
reconéixer una obligació de crèdit en relació amb
l’expropiació d’un immoble situat a la partida del Pla de
San Bernat. (Núm. expedient E-03103-2011-000041-00)

77

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l’expropiació d’un immoble situat al carrer del a efecto la expropiación de un inmueble situado en la
Campament. (Núm. expedient E-03103-2011-000057-00) calle
Campamento.
(Núm.
expediente
E-03103-2011-000057-00)

78

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació i consentir la resolución del Jurado Provincial de
Expropiación y reconocer una obligación de crédito en
relación con la expropiación de un inmueble situado en

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
consentir la resolución del Jurado Provincial de
Expropiación y reconocer una obligación de crédito en
relación con la expropiación de un inmueble situado en
la partida del Llano de San Bernardo. (Núm. expediente
E-03103-2011-000041-00)
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reconéixer una obligació de crèdit en relació amb la
calle
Cocentaina.
l’expropiació d’un immoble situat al carrer de Cocentaina. E-03103-2011-000063-00)
(Núm. expedient E-03103-2011-000063-00)

(Núm.

expediente

79

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de
l'Organista
Plasència.
(Núm.
expedient
E-03103-2013-000010-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
calle Organista Plasencia. (Núm. expediente
E-03103-2013-000010-00)

80

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la partida de
les
Carolines.
(Núm.
expedient
E-03103-2013-000044-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
partida de las Carolinas. (Núm. expediente
E-03103-2013-000044-00)

81

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar
expedient d’expropiació d’una parcel·la situada al carrer
de
Marxalenes.
(Núm.
expedient
E-03103-2013-000047-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone iniciar
expediente de expropiación de una parcela situada en la
calle
Marchalenes.
(Núm.
expediente
E-03103-2013-000047-00)

82

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir
la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació i
reconéixer una obligació de crèdit en relació amb
l’expropiació de la planta baixa d'un immoble situat al
carrer del Doctor Olóriz. (Núm. expedient
E-03103-2014-000027-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
consentir la resolución del Jurado Provincial de
Expropiación y reconocer una obligación de crédito en
relación con la expropiación de la planta baja de un
inmueble situado en la calle Doctor Olóriz. (Núm.
expediente E-03103-2014-000027-00)

83

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l’expropiació d’un immoble situat al camí de a efecto la expropiación de un inmueble situado en el
Montcada. (Núm. expedient E-03103-2014-000046-00)
camino
de
Moncada.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000046-00)

84

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
reconéixer una obligació de crèdit a favor d’Arquitectura
y Urbanismo Singularq, SLP, i Vareser, 96, SL. (Núm.
expedient E-03103-2012-000018-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
reconocer una obligación de crédito a favor de
Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, y Vareser, 96,
SL. (Núm. expediente E-03103-2012-000018-00)

85

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc
València i el reconeixement de l'obligació econòmica a
favor de Rain Forest València, SA, corresponent al tercer
trimestre
de
l'any
2015.
(Núm.
expedient
E-03201-2014-000003-00)

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
aprobar la justificación de la subvención a usuarios del
Bioparc Valencia y el reconocimiento de la obligación
económica a favor de Rain Forest Valencia, SA,
correspondiente al tercer trimestre del año 2015. (Núm.
expediente E-03201-2014-000003-00)

86

SERVICI OBRES D’INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar nous preus del contracte d'obres de
reurbanització del carrer de Sant Vicent. (Núm.
expedient E-03301-2014-000165-00)

SERVICIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. Propone
aprobar nuevos precios del contrato de obras de
reurbanización de la calle San Vicente. (Núm.
expediente E-03301-2014-000165-00)

87

SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa no admetre, per
extemporani, el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. 2941-W, de 10 de juny de 2014, per la
qual es va resoldre no entendre concedida per silenci
administratiu la llicència per a la instal·lació d'una
activitat. (Núm. expedient E-03901-2013-002548-00)

SERVICIO DE ACTIVIDADES. Propone inadmitir, por
extemporáneo, el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. 2941-W, de 10 de junio de
2014, por la que se resolvió no entender concedida por
silencio administrativo la licencia para la instalación de
una
actividad.
(Núm.
expediente
E-03901-2013-002548-00)

88

SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa deixar
sense efecte la Resolució núm. SM-164, de 5 d'octubre
de 2015, i tindre per vàlida la declaració responsable de
renovació de llicència d'ocupació d'una vivenda. (Núm.
expedient E-03803-2015-000391-00)

SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone dejar
sin efecto la Resolución núm. SM-164, de 5 de octubre
de 2015, y tener por válida la declaración responsable de
renovación de licencia de ocupación de una vivienda.
(Núm. expediente E-03803-2015-000391-00)
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89

SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el gasto per
al manteniment del preu del contracte de servicis de
manteniment de jardins de les zones nord i sud de la
ciutat de València per als mesos de juliol i agost i els
dies 1 a 6 de setembre de 2019. (Núm. expedient
E-04001-2015-000703-00)

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar el gasto
para el mantenimiento del precio del contrato de
servicios de mantenimiento de jardines de las zonas
norte y sur de la ciudad de Valencia para los meses de
julio y agosto y los días 1 a 6 de septiembre de 2019.
(Núm. expediente E-04001-2015-000703-00)

90

SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar una SERVICIO DE TESORERÍA. Propone aprobar una
modificació per transferència de crèdits. (Núm. expedient modificación por transferencia de créditos. (Núm.
E-04901-2015-000329-00)
expediente E-04901-2015-000329-00)

91

MOCIÓ impulsora del regidor delegat de Comerç.
Proposa portar a efecte els tràmits oportuns per a revisar
les zones de gran afluència turística municipal i instar-ne
la
modificació.
(Núm.
expedient
E-02901-2015-001627-00)

MOCIÓN impulsora del concejal delegado de Comercio.
Propone llevar a efecto los trámites oportunos para
revisar las zonas de gran afluencia turística municipal e
instar
su
modificación.
(Núm.
expediente
E-02901-2015-001627-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

92(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una GABINETE DE ALCALDÍA. Propone conceder una
subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa subvención a la Junta Mayor de la Semana Santa
Marinera. (Núm. expedient E-00201-2015-000002-00)
Marinera. (Núm. expediente E-00201-2015-000002-00)
93(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar una GABINETE DE ALCALDÍA. Propone aprobar una
modificació per transferència de crèdits. (Núm. expedient modificación por transferencia de créditos. (Núm.
E-00201-2015-000046-00)
expediente E-00201-2015-000046-00)
94(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir als grups
polítics municipals la primera i segona entrega a compte
de l'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2015.
(Núm. expedient E-00201-2015-000045-00)

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone conceder a los
grupos políticos municipales la primera y segunda
entrega a cuenta de la aportación económica
correspondiente al ejercicio 2015. (Núm. expediente
E-00201-2015-000045-00)

95(E) SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un major gasto del contracte de manteniment i
conservació dels edificis municipals. (Núm. expedient
E-01201-2011-000175-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un mayor gasto del contrato de de
mantenimiento y conservación de los edificios
municipales.
(Núm.
expediente
E-01201-2011-000175-00)

96(E) SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ. Proposa deixar sense efecte l'acord de
la Junta de Govern Local de 16 d'octubre de 2015. (Núm.
expedient E-00801-2015-000097-00)

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. Propone dejar sin efecto el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 16 de octubre de 2015.
(Núm. expediente E-00801-2015-000097-00)

97(E) SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ
EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa
designar la becària seleccionada en execució del
conveni de col·laboració firmat amb la Universitat
Politècnica i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
(Núm. expedient E-01501-2014-000326-00)

SERVICIO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone designar a la becaria seleccionada en
ejecución del convenio de colaboración suscrito con la
Universidad Politécnica y autorizar y disponer el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01501-2014-000326-00)

98(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar i
disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a
favor de diversos proveïdors per la realització de
festivitats i esdeveniments de 2015. (Núm. expedient
E-01904-2015-000642-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone autorizar y
disponer el gasto y reconocer la obligación de pago a
favor de diversos proveedores por la realización de
festividades y eventos de 2015. (Núm. expediente
E-01904-2015-000642-00)

99(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificació i concessió a les comissions falleres de les justificación y concesión a las comisiones falleras de las
ajudes econòmiques per a la construcció de monuments ayudas económicas para la construcción de
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fallers 2014-2015, 2a
E-01904-2014-000652-00)

part.

(Núm.

expedient monumentos falleros 2014-2015, 2ª parte. (Núm.
expediente E-01904-2014-000652-00)

100(E) SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
concedir una ajuda econòmica a la Institució per al
Foment de les Arts, les Ciències i la Cultura per a la
realització dels Premis Octubre 2015. (Núm. expedient
E-02000-2015-000048-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
conceder una ayuda económica a la Institució per al
Foment de les Arts, les Ciències i la Cultura para la
realización de los Premios Octubre 2015. (Núm.
expediente E-02000-2015-000048-00)

101(E) SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar l'addenda per a l'any 2015 al conveni de
col·laboració firmat amb l'Ateneu Mercantil de València.
(Núm. expedient E-01905-2015-000057-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la adenda para el año 2015 al convenio de
colaboración suscrito con el Ateneo Mercantil de
Valencia. (Núm. expediente E-01905-2015-000057-00)

102(E) SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa estimar els recursos de
reposició interposats contra l’acord de la Junta de
Govern Local de 2 d’octubre de 2015, relatiu al xec
escolar
2015-2016.
(Núm.
expedient
E-02101-2015-000032-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone estimar los
recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2015,
relativo al cheque escolar 2015-2016. (Núm. expediente
E-02101-2015-000032-00)

103(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
acceptar la subvenció concedida per la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, en matèria de comerç i artesania, i aprovar la
corresponent modificació de crèdits. (Núm. expedient
E-02901-2015-000284-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aceptar la subvención concedida por la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, en materia de
comercio y artesanía, y aprobar la correspondiente
modificación
de
créditos.
(Núm.
expediente
E-02901-2015-000284-00)

104(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar les campanyes de promoció del xicotet i mitjà
comerç de la ciutat de València i de promoció dels
mercats municipals en Nadal 2015. (Núm. expedient
E-02901-2015-001399-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar las campañas de promoción del
pequeño y mediano comercio de la ciudad de Valencia y
de promoción de los mercados municipales en Navidad
2015. (Núm. expediente E-02901-2015-001399-00)

105(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reintegrar al Servef la resta de subvenció transferida i no
executada corresponent al taller d'ocupació “Adaptació
de peces de roba tradicionals de la cultura popular
valenciana”. (Núm. expedient E-02902-2014-000402-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reintegrar al Servef el resto de subvención
transferida y no ejecutada correspondiente al taller de
empleo “Adaptación de prendas tradicionales de la
cultura popular valenciana”. (Núm. expediente
E-02902-2014-000402-00)

106(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
donar la conformitat per a tramitar l'aportació municipal
2015 a favor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de València, derivada del conveni per a la
implantació de la Finestreta Única Empresarial. (Núm.
expedient E-00202-2015-000016-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone dar la conformidad para tramitar la aportación
municipal 2015 a favor de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Valencia, derivada
del convenio para la implantación de la Ventanilla Única
Empresarial.
(Núm.
expediente
E-00202-2015-000016-00)

107(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació
laboral temporal del personal amb destinació al pla
d'ocupació 2015 “Operacions bàsiques de restaurant i
bar”. (Núm. expedient E-01101-2015-001278-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la contratación
laboral temporal del personal con destino al plan de
empleo 2015 “Operaciones básicas de restaurante y
bar”. (Núm. expediente E-01101-2015-001278-00)

108(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació
laboral temporal del personal amb destinació al pla
d'ocupació 2015 “Operacions bàsiques de cuina”. (Núm.
expedient E-01101-2015-001279-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la contratación
laboral temporal del personal con destino al plan de
empleo 2015 “Operaciones básicas de cocina”. (Núm.
expediente E-01101-2015-001279-00)

109(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar una
modificació de crèdits del Capítol I. (Núm. expedient modificación de créditos del Capítulo I. (Núm. expediente
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E-01101-2015-001336-00)
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110(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir una borsa SERVICIO DE PERSONAL. Propone constituir una bolsa
de treball de tècnic/a auxiliar de servicis socials. (Núm. de trabajo técnico/a auxiliar de servicios sociales. (Núm.
expedient E-01101-2015-001374-00)
expediente E-01101-2015-001374-00)
111(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració SERVICIO DE PERSONAL. Propone la declaración de
d'excepcionalitat per a nomenaments interins (Llicències excepcionalidad para nombramientos interinos (Licencias
Urbanístiques Obres d'Edificació). (Núm. expedient Urbanísticas Obras de Edificación). (Núm. expediente
E-01101-2015-001379-00)
E-01101-2015-001379-00)
112(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del SERVICIO DE PERSONAL. Propone la modificación del
nomenament interí referència núm. 46. (Núm. expedient nombramiento interino referencia núm. 46. (Núm.
E-01101-2015-001383-00)
expediente E-01101-2015-001383-00)
113(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar la renuncia
al nomenament interí en el lloc de treball referència núm. al nombramiento interino en el puesto de trabajo
7605. (Núm. expedient E-01101-2015-001394-00)
referencia
núm.
7605.
(Núm.
expediente
E-01101-2015-001394-00)
114(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa modificar el
plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la licitació del servici d'ajuda a domicili, en la seua
modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats
domèstiques i de tasques especialitzades i educacionals
al terme municipal de València. (Núm. expedient
E-04101-2015-000064-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone modificar el
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir la licitación del servicio de ayuda a domicilio, en
su modalidad de atención de carácter personal,
actividades domésticas y de tareas especializadas y
educacionales en el término municipal de Valencia.
(Núm. expediente E-04101-2015-000064-00)

115(E) MOCIÓ impulsora de l'octau tinent d'alcalde delegat de MOCIÓN impulsora del octavo teniente de alcalde
Planificació i Gestió Urbana sobre urbanització integral delegado de Planificación y Gestión Urbana sobre
del barri de Sant Marcel·lí. (Núm. expedient urbanización integral del barrio de San Marcelino. (Núm.
E-C1509-2015-000014-00)
expediente E-C1509-2015-000014-00)
116(E) MOCIÓ impulsora de l'octau tinent d'alcalde delegat de
Planificació i Gestió Urbana sobre revisió detallada del
Pla General d'Ordenació Urbana. (Núm. expedient
E-C1509-2015-000015-00)

MOCIÓN impulsora del octavo teniente de alcalde
delegado de Planificación y Gestión Urbana sobre
revisión detallada del Plan General de Ordenación
Urbana. (Núm. expediente E-C1509-2015-000015-00)

117(E) MOCIÓ de la tinent d'alcalde delegada d'Acció Cultural.
Proposa aprovar l'excepcionalitat del tancament
pressupostari per a la tramitació d'expedients del Servici
d'Acció
Cultural.
(Núm.
expedient
E-01905-2015-000157-00)

MOCIÓN de la teniente de alcalde delegada de Acción
Cultural. Propone aprobar la excepcionalidad del cierre
presupuestario para la tramitación de expedientes del
Servicio de Acción Cultural. (Núm. expediente
E-01905-2015-000157-00)

118(E) Coordinador general de l'Àrea de Participació, Drets i
Innovació Democràtica. Dóna compte de l'acord del
Patronat de la Fundació Inndea d'1 de desembre de
2015.

Coordinador general del Área de Participación, Derechos
e Innovación Democrática. Da cuenta del acuerdo del
Patronato de la Fundación Inndea de 1 de diciembre de
2015.

119(E) ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució núm. ALCALDÍA. Da cuenta de su Resolución núm. 174, de 24
174, de 24 de novembre de 2015, sobre reincorporació de noviembre de 2015, sobre reincorporación del primer
del primer tinent d'alcalde.
teniente de alcalde.
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