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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

12 de febrer de 2016 / 12 de febrero de 2016

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 5 de febrer de 2016.
celebrada el día 5 de febrero de 2016.

2

SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació a favor d’Editorial Aranzadi, SA. (Núm.
expedient E-00400-2014-000014-00)

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación a favor de Editorial Aranzadi, SA. (Núm.
expediente E-00400-2014-000014-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1,
desestimatòria del Recurs PO núm. 123/10, interposat
contra denegació de llicència per a la legalització d'una
estació de telefonia mòbil. (Núm. expedient
E-00501-2010-000295-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, desestimatoria del
recurso PO núm. 123/10, interpuesto contra denegación
de licencia para la legalización de una estación de
telefonía
móvil.
(Núm.
expediente
E-00501-2010-000295-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6,
desestimatòria del Recurs PO núm. 375/13, interposat
contra una orde de cessament d'activitat de lloguer
d'habitacions.
(Núm.
expedient
E-00501-2014-000175-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, desestimatoria del
recurso PO núm. 375/13, interpuesto contra una orden
de cese de actividad de alquiler de habitaciones. (Núm.
expediente E-00501-2014-000175-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6,
desestimatòria del Recurs PO núm. 277/14, sobre
desestimació de sol·licitud de caducitat de llicències
d'obra i activitat d'un local destinat a cafeteria. (Núm.
expedient E-00501-2014-000260-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, desestimatoria del
recurso PO núm. 277/14, sobre desestimación de
solicitud de caducidad de licencias de obra y actividad de
un local destinado a cafetería. (Núm. expediente
E-00501-2014-000260-00)

6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal enterada de la Sentencia, dictada por el Tribunal
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Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que
estima el recurs d'apel·lació interposat contra sentència
del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
núm. 4, dictada en el Recurs PO núm. 420/13, i fixa la
quantitat a satisfer per interessos pel pagament tardà del
preu just establit pel Jurat Provincial d'Expropiació
Forçosa. (Núm. expedient E-00501-2013-000336-00)

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que
estima el recurso de apelación interpuesto contra
sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
núm. 4, dictada en el Recurso PO núm. 420/13, y fija la
cantidad a satisfacer por intereses por el pago tardío del
justiprecio establecido por el Jurado Provincial de
Expropiación
Forzosa.
(Núm.
expediente
E-00501-2013-000336-00)

7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada, i no interposar apel·lació, de la Sentència
del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
núm. 2, estimatòria del Recurs PO núm. 178/14,
interposat contra inactivitat de l'administració en el
pagament d'un preu just fixat per acord del Jurat
Provincial d'Expropiació Forçosa. (Núm. expedient
E-00501-2014-000170-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada, y no interponer apelación, de la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2,
estimatoria del Recurso PO núm. 178/14, interpuesto
contra inactividad de la administración en el pago de un
justiprecio fijado por acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación
Forzosa.
(Núm.
expediente
E-00501-2014-000170-00)

8

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6,
estimatòria del Recurs PO núm. 172/15, interposat
contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una
reclamació relativa a tres liquidacions trameses pel
concepte d'impost sobre béns immobles, exercicis 2009,
2010 i 2011. (Núm. expedient E-00501-2016-000017-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, estimatoria del
Recurso PO núm. 172/15, interpuesto contra acuerdo del
Jurado Tributario que desestimó una reclamación relativa
a tres liquidaciones giradas por el concepto de impuesto
sobre bienes inmuebles, ejercicios 2009, 2010 y 2011.
(Núm. expediente E-00501-2016-000017-00)

9

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que
declara acabat el Recurs PA núm. 91/15, en matèria de
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2016-000027-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, que declara
terminado el Recurso PA núm. 91/15, en materia de
responsabilidad
patrimonial.
(Núm.
expediente
E-00501-2016-000027-00)

10

JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la
Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords
resolutoris de reclamacions economicoadministratives
adoptats en el quart trimestre de 2015. (Núm. expedient
E-00408-2016-000040-00)

JURADO TRIBUTARIO. Da cuenta del informe de la
Presidencia del Jurado Tributario en relación con los
acuerdos
resolutorios
de
reclamaciones
económico-administrativas adoptados en el cuarto
trimestre
de
2015.
(Núm.
expediente
E-00408-2016-000040-00)

11

INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte
de la Circular núm. 1/2016 de la Intervenció General
Municipal sobre les normes de procediment en entorn
PIAE per a la realització de la fiscalització plena posterior
de
l'exercici
2015.
(Núm.
expedient
E-00407-2016-000005-00)

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL. Da cuenta de
la Circular núm. 1/2016 de la Intervención General
Municipal sobre las normas de procedimiento en entorno
PIAE para la realización de la fiscalización plena
posterior del ejercicio 2015. (Núm. expediente
E-00407-2016-000005-00)

12

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici
actiu a lloc de treball de personal subaltern (PH-F3),
referència
núm.
6659.
(Núm.
expedient
E-01002-2015-000468-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el reingreso al
servicio activo a puesto de trabajo de personal
subalterno (PH-F3), referencia núm. 6659. (Núm.
expediente E-01002-2015-000468-00)

13

SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels
subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de
desembre
de
2015.
(Núm.
expedient
E-01002-2016-000025-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la regularización de
los subfactores específicos N y F (nocturnidad y
festividad) de diciembre de 2015. (Núm. expediente
E-01002-2016-000025-00)

14

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la relació de SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la relación
llocs de treball i l'organigrama per a l'exercici 2016. de puestos de trabajo y el organigrama para el ejercicio
(Núm. expedient E-01101-2015-000760-00)
2016. (Núm. expediente E-01101-2015-000760-00)
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15

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de
treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm.
1417, en el Servici d'Educació, Secció Centres
Educatius. (Núm. expedient E-01101-2015-001190-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adaptación de
puesto de trabajo de personal técnico medio (JP1),
referencia núm. 1417, en el Servicio de Educación,
Sección Centros Educativos. (Núm. expediente
E-01101-2015-001190-00)

16

SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació
laboral temporal de personal amb destinació al taller
d'ocupació Promoció turística 2015. (Núm. expedient
E-01101-2015-001218-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la contratación
laboral temporal de personal con destino al taller de
empleo Promoción turística 2015. (Núm. expediente
E-01101-2015-001218-00)

17

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el canvi de dedicació
horària de llocs de treball en el Servici de Policia Local
amb efectes d’1 de gener de 2016. (Núm. expedient
E-01101-2016-000039-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el cambio de
dedicación horaria de puestos de trabajo en el Servicio
de Policía Local con efectos de 1 de enero de 2016.
(Núm. expediente E-01101-2016-000039-00)

18

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis en lloc de cap de secció (TD),
referència núm. 302, en el Servici de Sanitat, Secció
Administrativa
de
Sanitat.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-000048-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios en puesto de jefe de sección (TD),
referencia núm. 302, en el Servicio de Sanidad, Sección
Administrativa de Sanidad. (Núm. expediente
E-01101-2016-000048-00)

19

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de cap Oficina Projecte TIC
(TD), referència núm. 888, en el Servici de Tecnologies
de la Informació i Comunicació. (Núm. expedient
E-01101-2016-000057-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de jefe Oficina Proyecto
TIC (TD), referencia núm. 888, en el Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicación. (Núm.
expediente E-01101-2016-000057-00)

20

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis en lloc de cap de secció (TD), en el
Servici Servicis Centrals Tècnics, Secció Normalització i
Documentació.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-000066-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios en puesto de jefe de sección (TD),
en el Servicio Servicios Centrales Técnicos, Sección
Normalización y Documentación. (Núm. expediente
E-01101-2016-000066-00)

21

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'animador cultural, referència núm. 4095, en el Servici
de
Cultura
Festiva.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-000155-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de animador cultural, referencia núm. 4095, en
el Servicio de Cultura Festiva. (Núm. expediente
E-01101-2016-000155-00)

22

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de cap Oficina de Gestió i Formació de Personal (TD),
referència núm. 6370, en el Servici de Societat de la
Informació. (Núm. expedient E-01101-2016-000128-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de jefe Oficina de Gestión y Formación de
Personal (TD), referencia núm. 6370, en el Servicio de
Sociedad de la Información. (Núm. expediente
E-01101-2016-000128-00)

23

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal administratiu, referència núm. 7687, en el
Servici de Transparència i Govern Obert. (Núm.
expedient E-01101-2016-000138-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal administrativo, referencia núm.
7687, en el Servicio de Transparencia y Gobierno
Abierto. (Núm. expediente E-01101-2016-000138-00)

24

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de cap de secció adjunta a cap de servici (TD),
referència núm. 7351, en el Servici de les Persones
Majors, Secció Administrativa de les Persones Majors.
(Núm. expedient E-01101-2016-000148-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de jefatura de sección adjunta a jefatura de
servicio (TD), referencia núm. 7351, en el Servicio de las
Personas Mayores, Sección Administrativa de las
Personas
Mayores.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-000148-00)

25

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un
nomenament interí com a periodista en el lloc de treball
referència
núm.
1674.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-000078-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar un
nombramiento interino como periodista en el puesto de
trabajo referencia núm. 1674. (Núm. expediente
E-01101-2016-000078-00)
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26

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el
projecte modificat dos de les obres de consolidació i
rehabilitació estructural de l'antiga Farinera per a
infraestructura sociocultural, finançat amb càrrec al Pla
especial de suport a la inversió productiva en municipis
de la Comunitat Valenciana. (Núm. expedient
E-04101-2015-000146-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone aprobar el
proyecto modificado dos de las obras de consolidación y
rehabilitación estructural de la antigua Harinera para
infraestructura sociocultural, financiado con cargo al Plan
especial de apoyo a la inversión productiva en
municipios de la Comunidad Valenciana. (Núm.
expediente E-04101-2015-000146-00)

27

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de
recepció de les obres de l'aparcament subterrani en
concessió situat al carrer dels Mallorquins. (Núm.
expedient E-05304-2007-000112-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aprobar el acta
de recepción de las obras del aparcamiento subterráneo
en concesión situado en la calle Mallorquins. (Núm.
expediente E-05304-2007-000112-00)

28

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d’arrendament d’un local situat al carrer del
Músic
Penella.
(Núm.
expedient
E-05302-2015-000539-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
Músico
Penella.
(Núm.
expediente
E-05302-2015-000539-00)

29

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar un immoble
situat al carrer de Sant Pere adquirit per Aumsa en
execució del Pla especial i de reforma interior del
Cabanyal-el
Canyamelar.
(Núm.
expedient
E-05305-2016-000007-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aceptar un
inmueble situado en la calle San Pedro adquirido por
Aumsa en ejecución del Plan especial y de reforma
interior del Cabañal-Cañamelar. (Núm. expediente
E-05305-2016-000007-00)

30

SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
termini de justificació de les ajudes a projectes ampliación del plazo de justificación de las ayudas a
d'innovació
social
2015.
(Núm.
expedient proyectos de innovación social 2015. (Núm. expediente
E-00202-2015-000429-00)
E-00202-2015-000429-00)

31

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el
procediment de contractació centralitzada de la Direcció
General de Racionalització i Centralització de la
Contractació, el subministrament d’equipament hardware
divers. (Núm. expedient E-00801-2016-000003-00)

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. Propone adjudicar, mediante el
procedimiento de contratación centralizada de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación, el suministro de diverso equipamiento
hardware. (Núm. expediente E-00801-2016-000003-00)

32

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
donar d'alta articles nous en l’acord marc per al
subministrament d'impresos i formularis. (Núm.
expedient E-01201-2014-000078-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone dar de alta artículos nuevos en el acuerdo
marco para el suministro de impresos y formularios.
(Núm. expediente E-01201-2014-000078-00)

33

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar el
conveni de col·laboració a subscriure amb l'Oficina de
l'OSCE per a les Institucions Democràtiques i Drets
Humans (OIDDH) sobre la implementació del programa
TAHCLE. (Núm. expedient E-01401-2015-008008-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar el
convenio de colaboración a suscribir con la Oficina de la
OSCE para las Instituciones Democráticas y Derechos
Humanos (OIDDH) sobre la implementación del
programa
TAHCLE.
(Núm.
expediente
E-01401-2015-008008-00)

34

SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ
EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa
aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb
Alcatel Lucent España, SAU, y la Universidad Carlos III
de Madrid, relatiu a la realització de projectes conjunts
d'investigació relacionats amb el projecte de
comunicacions sense fil en entorns d'emergència. (Núm.
expedient E-01501-2015-000446-00)

SERVICIO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone aprobar el convenio de colaboración a
suscribir con Alcatel Lucent España, SAU, y la
Universidad Carlos III de Madrid, relativo a la realización
de proyectos conjuntos de investigación relacionados
con el proyecto de comunicaciones inalámbricas en
entornos
de
emergencia.
(Núm.
expediente
E-01501-2015-000446-00)

35

BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar i disposar el BANDA MUNICIPAL. Propone autorizar y disponer el
gasto i reconéixer l'obligació en concepte de gasto y reconocer la obligación en concepto de
transferència corrent a favor de l'organisme autònom transferencia corriente a favor del organismo autónomo
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municipal Palau de la Música i Congressos de València, municipal Palacio de la Música y Congresos de Valencia,
any 2016. (Núm. expedient E-01601-2016-000001-00)
año 2016. (Núm. expediente E-01601-2016-000001-00)
36

SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la segona
pròrroga del contracte de control de l'execució i
coordinació de seguretat i salut de la contracta de
senyalització vertical i horitzontal de trànsit en les vies i
camins del terme municipal de València. (Núm.
expedient E-01801-2009-003107-00)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
SUS INFRAESTRUCTURAS. Propone aprobar la
segunda prórroga del contrato de control de la ejecución
y coordinación de seguridad y salud de la contrata de
señalización vertical y horizontal de tráfico en las vías y
caminos del término municipal de Valencia. (Núm.
expediente E-01801-2009-003107-00)

37

SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer l'obligació
de pagament a favor de l'Empresa Municipal de
Transports (EMT), corresponent als gastos ocasionats
per servicis prestats pel personal de la dita empresa en
les dependències municipals durant el tercer trimestre de
2015. (Núm. expedient E-01801-2015-001545-00)

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y
SUS INFRAESTRUCTURAS. Propone reconocer la
obligación de pago a favor de la Empresa Municipal de
Transportes (EMT), correspondiente a los gastos
ocasionados por servicios prestados por el personal de
dicha empresa en las dependencias municipales durante
el tercer trimestre de 2015. (Núm. expediente
E-01801-2015-001545-00)

38

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització
de l’activitat ‘XXIV Fòrum Universitari Joan Lluís Vives’ i
el
gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01902-2016-000003-00)

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar la
realización de la actividad ‘XXIV Foro Universitario Juan
Luis Vives’ y el gasto correspondiente. (Núm. expediente
E-01902-2016-000003-00)

39

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la continuïtat de
la prestació del servici de manteniment d'edificis i
instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva
Municipal. (Núm. expedient E-01903-2009-000291-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
continuidad de la prestación del servicio de
mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas de
la Fundación Deportiva Municipal. (Núm. expediente
E-01903-2009-000291-00)

40

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació
presentada pel Club Tennis Taula Mediterráneo
corresponent a la subvenció concedida als clubs
esportius d'alt nivell, temporada 14/15. (Núm. expedient
E-01903-2015-000219-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación presentada por el Club Tennis Taula
Mediterráneo correspondiente a la subvención concedida
a los clubes deportivos de alto nivel, temporada 14/15.
(Núm. expediente E-01903-2015-000219-00)

41

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
la subvenció concedida a la Federació de Jocs i Esports justificación de la subvención concedida a la Federación
Tradicionals. (Núm. expedient E-01903-2015-000300-00) de Juegos y Deportes Tradicionales. (Núm. expediente
E-01903-2015-000300-00)

42

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer
l'obligació a favor de Yapadú Produccions, SL, pels
servicis realitzats amb motiu de la festa de cap d'any
2015 a la plaça de l'Ajuntament. (Núm. expedient
E-01904-2015-000626-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone reconocer
la obligación a favor de Yapadú Produccions, SL, por los
servicios realizados con motivo de la fiesta de fin de año
2015 en la plaza del Ayuntamiento. (Núm. expediente
E-01904-2015-000626-00)

43

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una
transferència a favor de l'organisme autònom municipal
Junta
Central
Fallera.
(Núm.
expedient
E-01904-2016-000344-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar
una transferencia a favor del organismo autónomo
municipal Junta Central Fallera. (Núm. expediente
E-01904-2016-000344-00)

44

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar el
programa oficial de Falles 2016. (Núm. expedient programa oficial de Fallas 2016. (Núm. expediente
E-01904-2016-000360-00)
E-01904-2016-000360-00)

45

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure
amb la Fundació Bancaixa per a la cessió d'ús de les
instal·lacions del centre municipal d'activitats per a

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el convenio de colaboración a suscribir
con la Fundación Bancaja para la cesión de uso de las
instalaciones del centre municipal de actividades para
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persones majors Arrancapins situat al carrer de personas mayores Arrancapins situado en la calle
l'Historiador
Diago.
(Núm.
expedient Historiador
Diago.
(Núm.
expediente
E-02201-2005-006190-00)
E-02201-2005-006190-00)
46

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte
de servici de gestió i execució de festes i
commemoracions per a persones majors. (Núm.
expedient E-02201-2011-001360-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la cuarta revisión de precios del
contrato de servicio de gestión y ejecución de fiestas y
conmemoraciones para personas mayores. (Núm.
expediente E-02201-2011-001360-00)

47

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació a
favor de Viajes Transvía Tours, SL, de la factura de
desembre de 2015 del contracte de prestació del servici
de visites culturals per a persones majors. (Núm.
expedient E-02201-2011-003616-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar, disponer y reconocer la obligación a
favor de Viajes Transvía Tours, SL, de la factura de
diciembre de 2015 del contrato de prestación del servicio
de visitas culturales para personas mayores. (Núm.
expediente E-02201-2011-003616-00)

48

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació de l'ajuda humanitària
d'emergència a Nepal concedida a Farmamundi. (Núm.
expedient E-02201-2015-000244-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación de la ayuda humanitaria
de emergencia en Nepal concedida a Farmamundi.
(Núm. expediente E-02201-2015-000244-00)

49

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la
factura de desembre de 2015 corresponent al contracte
de termalisme urbà per a majors. (Núm. expedient
E-02201-2015-000259-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de la
factura de diciembre de 2015 correspondiente al contrato
de termalismo urbano para mayores. (Núm. expediente
E-02201-2015-000259-00)

50

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació del conveni de
col·laboració firmat amb la Generalitat Valenciana, la
Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana i
Càritas Diocesana de València, per a la realització d’un
programa integral d’atenció a les persones que exercixen
la prostitució a la ciutat. (Núm. expedient
E-02201-2015-000297-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación del convenio de
colaboración suscrito con la Generalidad Valenciana, la
Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana y
Cáritas Diocesana de Valencia, para la realización de un
programa integral de atención a las personas que
ejercen la prostitución en la ciudad. (Núm. expediente
E-02201-2015-000297-00)

51

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació de
les factures corresponents a les activitats realitzades el
dia 25 de novembre de 2015, Dia Internacional per a
Combatre la Violència de Gènere. (Núm. expedient
E-02201-2015-000459-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar, disponer y reconocer la obligación de
las facturas correspondientes a las actividades
realizadas el día 25 de noviembre de 2015, Día
Internacional para Combatir la Violencia de Género.
(Núm. expediente E-02201-2015-000459-00)

52

SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL,
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l'article 35 de
l'Ordenança d'ús de les platges i zones adjacents. (Núm.
expedient E-02410-2016-000004-00)

SERVICIO
DE
CALIDAD
Y
ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y
PLAYAS. Propone aprobar el proyecto de modificación
del artículo 35 de la Ordenanza de uso de las playas y
zonas
adyacentes.
(Núm.
expediente
E-02410-2016-000004-00)

53

SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa
acceptar la subvenció concedida per la Secretaria
d'Estat de Servicis Socials i Igualtat per al
desenvolupament del programa de prevenció de
drogodependències “Viu l'estiu” de l’any 2016. (Núm.
expedient E-02501-2015-000018-00)

SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS. Propone
aceptar la subvención concedida por la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad para el
desarrollo del programa de prevención de
drogodependencias “Viu l’estiu” del año 2016. (Núm.
expediente E-02501-2015-000018-00)

54

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprovar la certificació de desembre de 2015 del servici aprobar la certificación de diciembre de 2015 del servicio
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de conservació de fonts ornamentals i reconéixer de conservación de fuentes ornamentales y reconocer la
l’obligació de pagament a favor d’Imesapi, SA. (Núm. obligación de pago a favor de Imesapi, SA. (Núm.
expedient E-02701-2016-000010-00)
expediente E-02701-2016-000010-00)
55

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. GO-3311, de 24 de novembre de 2015,
per la qual es va resoldre extingir la llicència d'explotació
de diverses parades del mercat del Cabanyal. (Núm.
expedient E-02901-2015-001090-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-3311, de 24 de noviembre
de 2015, por la que se resolvió extinguir la licencia de
explotación de varios puestos del mercado del Cabañal.
(Núm. expediente E-02901-2015-001090-00)

56

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
acceptar la renúncia i declarar la pèrdua del dret al
cobrament d’una ajuda municipal a la contractació 2014.
(Núm. expedient E-02902-2014-000122-00)

SERVICIO DE EMPLEO
Propone aceptar la renuncia
derecho al cobro de una
contratación
2014.
E-02902-2014-000122-00)

57

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a
la
contractació
2013.
(Núm.
expedient
E-02902-2014-000434-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro parcial de
una cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales a la contratación 2013. (Núm. expediente
E-02902-2014-000434-00)

58

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
acceptar la renúncia i declarar la pèrdua del dret al
cobrament d’una ajuda municipal a la contractació 2015.
(Núm. expedient E-02902-2015-000340-00)

SERVICIO DE EMPLEO
Propone aceptar la renuncia
derecho al cobro de una
contratación
2015.
E-02902-2015-000340-00)

59

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos
corresponents a la subvenció per a l'acció formativa FPE
2015 Operacions bàsiques de restaurant i bar. (Núm.
expedient E-02902-2015-000496-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la modificación de créditos generados
por ingresos correspondientes a la subvención para la
acción formativa FPE 2015 Operaciones básicas de
restaurante
y
bar.
(Núm.
expediente
E-02902-2015-000496-00)

60

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos
corresponents a la subvenció per a l'acció formativa FPE
2015 Operacions bàsiques de cuina. (Núm. expedient
E-02902-2015-000495-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la modificación de créditos generados
por ingresos correspondientes a la subvención para la
acción formativa FPE 2015 Operaciones básicas de
cocina. (Núm. expediente E-02902-2015-000495-00)

61

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar
el conveni urbanístic de gestió i execució del
planejament a subscriure amb Valencia Parque Central
Alta Velocidad 2003, SA, i Urbem, SA. (Núm. expedient
E-03102-2015-000010-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
aprobar el convenio urbanístico de gestión y ejecución
del planeamiento a suscribir con Valencia Parque Central
Alta Velocidad 2003, SA, y Urbem, SA. (Núm. expediente
E-03102-2015-000010-00)

62

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l’expropiació d’una parcel·la situada a la
confluència dels carrers del Palància i de Rubén Darío.
(Núm. expedient E-03103-2012-000003-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
confluencia de las calles Palancia y Rubén Darío. (Núm.
expediente E-03103-2012-000003-00)

63

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l’expropiació d’una parcel·la situada al carrer de la
Diputada Clara Campoamor. (Núm. expedient
E-03103-2012-000022-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
calle de la Diputada Clara Campoamor. (Núm.
expediente E-03103-2012-000022-00)

64

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone iniciar
expedient d'expropiació d’una parcel·la situada al carrer expediente de expropiación de una parcela situada en la
de Quart. (Núm. expedient E-03103-2013-000041-00)
calle Quart. (Núm. expediente E-03103-2013-000041-00)

Y EMPRENDIMIENTO.
y declarar la pérdida del
ayuda municipal a la
(Núm.
expediente

Y EMPRENDIMIENTO.
y declarar la pérdida del
ayuda municipal a la
(Núm.
expediente
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65

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rebutjar
el full d’estimació de la propietat referit a l'expropiació
d'un solar situat al carrer d'Algar del Palància. (Núm.
expedient E-03103-2014-000007-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
rechazar la hoja de aprecio de la propiedad referida a la
expropiación de un solar situado en la calle Algar del
Palancia. (Núm. expediente E-03103-2014-000007-00)

66

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
desestimar la sol·licitud d'expropiar una reserva
d'aprofitament amb origen en la cessió d'una parcel·la
situada al carrer del Músic Ginés. (Núm. expedient
E-03103-2014-000010-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
desestimar la solicitud de expropiar una reserva de
aprovechamiento con origen en la cesión de una parcela
situada en la calle Músico Ginés. (Núm. expediente
E-03103-2014-000010-00)

67

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rebutjar SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
l'expropiació de les finques registrals núm. 10872 i rechazar la expropiación de las fincas registrales núm.
10873. (Núm. expedient E-03103-2014-000019-00)
10872
y
10873.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000019-00)

68

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
desestimar una major indemnització en relació amb
l'ocupació de la finca registral núm. 47408. (Núm.
expedient E-03103-2014-000040-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
desestimar una mayor indemnización en relación con la
ocupación de la finca registral núm. 47408. (Núm.
expediente E-03103-2014-000040-00)

69

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
desestimar la sol·licitud d’expropiació d’una parcel·la
situada al carrer de les Plateries (hui carrer del Poeta
al-Russafí). (Núm. expedient E-03103-2015-000062-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
desestimar la solicitud de expropiación de una parcela
situada en la calle Platerias (hoy calle Poeta al-Russafí).
(Núm. expediente E-03103-2015-000062-00)

70

SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I
MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES.
Proposa
aprovar la relació de liquidació 2015/2958, a exigir a El
Mobiliario Urbano, SLU, i la resta de punts continguts en
la proposta. (Núm. expedient E-03401-2015-000023-00)

SERVICIO COORDINACIÓN OBRA VÍA PÚBLICA Y
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS. Propone
aprobar la relación de liquidación 2015/2958, a exigir a El
Mobiliario Urbano, SLU, y demás extremos contenidos
en
la
propuesta.
(Núm.
expediente
E-03401-2015-000023-00)

71

SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa deixar
sense efecte la Resolució núm. SM-1905, de 3 de
novembre de 2015, i tindre per vàlida la declaració
responsable de renovació de llicència d'ocupació d'una
vivenda situada al carrer de Manuela Estellés. (Núm.
expedient E-03803-2015-001255-00)

SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone dejar
sin efecto la Resolución núm. SM-1905, de 3 de
noviembre de 2015, y tener por válida la declaración
responsable de renovación de licencia de ocupación de
una vivienda situada en la calle Manuela Estellés. (Núm.
expediente E-03803-2015-001255-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

72(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar el
de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia archivo del expediente disciplinario incoado a un agente
Local. (Núm. expedient E-01404-2015-000057-00)
de
la
Policía
Local.
(Núm.
expediente
E-01404-2015-000057-00)
73(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un
agent de la Policia Local responsable en concepte
d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
(Núm. expedient E-01404-2015-000117-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar a un
agente de la Policía Local responsable en concepto de
autor de una infracción disciplinaria de carácter leve.
(Núm. expediente E-01404-2015-000117-00)

74(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar un
error en la quantia de les subvencions per a les Falles
2016 i aprovar el gasto corresponent. (Núm. expedient
E-01904-2015-000735-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone rectificar
un error en la cuantía de las subvenciones para las
Fallas 2016 y aprobar el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-01904-2015-000735-00)

75(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprovar el projecte de modificació de l'annex aprobar el proyecto de modificación del anexo de
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JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

d'aplicacions pressupostàries amb
nominatives
2016.
(Núm.
E-05501-2016-000003-00)

subvencions aplicaciones presupuestarias con
expedient nominativas
2016.
(Núm.
E-05501-2016-000003-00)

subvenciones
expediente

76(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposta relativa a diversos SERVICIO DE PERSONAL. Propuesta relativa a varios
nomenaments interins com a TAG. (Núm. expedient nombramientos interinos como TAG. (Núm. expediente
E-01101-2016-000102-00)
E-01101-2016-000102-00)
77(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa una baixa de SERVICIO DE PERSONAL. Propone una baja de
personal
eventual.
(Núm.
expedient personal
eventual.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-000178-00)
E-01101-2016-000178-00)
78(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació al
lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 6225, en el
Servici de Benestar Social i Integració. (Núm. expedient
E-01101-2016-000069-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la reincorporación
al puesto de auxiliar administrativa, referencia núm.
6225, en el Servicio de Bienestar Social e Integración.
(Núm. expediente E-01101-2016-000069-00)

79(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar un
nomenament interí com a subaltern. (Núm. expedient nombramiento interino como subalterno. (Núm.
E-01101-2016-000104-00)
expediente E-01101-2016-000104-00)
80(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'error
material detectat de manera directa i manifesta en el plec
de clàusules administratives particulars que han de regir
el contracte de prestació dels servicis de manteniment
d'equips i dispositius informàtics municipals i la
instal·lació, manteniment i reparació de preses de xarxa.
(Núm. expedient E-04101-2015-000097-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone rectificar el
error material detectado de manera directa y manifiesta
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que
han de regir el contrato de prestación de los servicios de
mantenimiento de equipos y dispositivos informáticos
municipales y la instalación, mantenimiento y reparación
de
tomas
de
red.
(Núm.
expediente
E-04101-2015-000097-00)

81(E) MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa
encarregar a la Intervenció General Municipal una
auditoria integral, comptable, jurídica i operativa de la
Fundació Esportiva Municipal. (Núm. expedient
E-C1512-2016-000001-00)

MOCIÓN del concejal delegado de Hacienda. Propone
encargar a la Intervención General Municipal una
auditoría integral, contable, jurídica y operativa de la
Fundación Deportiva Municipal. (Núm. expediente
E-C1512-2016-000001-00)
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