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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

10 de juny de 2016 / 10 de junio 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 3 de juny de 2016.
celebrada el día 3 de junio de 2016.

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que
declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 433/14,
interposat contra reclamació formulada en relació amb el
subministrament d'aigua potable. (Núm. expedient
E-00501-2016-000134-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, que declara la
inadmisibilidad del Recurso PA núm. 433/14, interpuesto
contra reclamación formulada en relación al suministro
de
agua
potable.
(Núm.
expediente
E-00501-2016-000134-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2,
desestimatòria del Recurs PO núm. 316/14, interposat
contra una orde de paralització d'obres i contra la no
validació de la comunicació ambiental per a l'exercici
d'activitat de botiga de mobles i el seu cessament. (Núm.
expedient E-00501-2016-000133-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, desestimatoria del
Recurso PO núm. 316/14, interpuesto contra una orden
de paralización de obras y contra la no validación de la
comunicación ambiental para el ejercicio de actividad de
tienda de muebles y cese de la misma. (Núm.
expediente E-00501-2016-000133-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2,
desestimatòria del Recurs PA núm. 64/15 i acumulat
núm. 220/15, interposats contra denegació de
legalització i orde de demolició d'obres. (Núm. expedient
E-00501-2016-000136-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, desestimatoria del
Recurso PA núm. 64/15 y acumulado núm. 220/15,
interpuestos contra denegación de legalización y orden
de demolición de obras. (Núm. expediente
E-00501-2016-000136-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6,
estimatòria del Recurs PA núm. 332/15, interposat contra
un acord del Jurat Tributari que va desestimar una
reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, estimatoria del
Recurso PA núm. 332/15, interpuesto contra un acuerdo
del Jurado Tributario que desestimó una reclamación
seguida contra liquidación del impuesto sobre el
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l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. incremento de valor de los terrenos de naturaleza
(Núm. expedient E-00501-2016-000138-00)
urbana. (Núm. expediente E-00501-2016-000138-00)
6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7,
estimatòria del Recurs PA núm. 717/15, sobre
reconeixement de l'obligació de pagament i abonament
de quantitat mensual, en concepte de productivitat, per
realització de funcions d'assessorament, representació i
defensa en juí de l'administració institucional dependent
de
l'Ajuntament.
(Núm.
expedient
E-00501-2016-000147-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7, estimatoria del
Recurso PA núm. 717/15, sobre reconocimiento de la
obligación de pago y abono de cantidad mensual, en
concepto de productividad, por realización de funciones
de asesoramiento, representación y defensa en juicio de
la administración institucional dependiente del
Ayuntamiento.
(Núm.
expediente
E-00501-2016-000147-00)

7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment
del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 731/15, sobre
reconeixement de l'obligació de pagament i abonament
de quantitat mensual, en concepte de productivitat, per
realització de funcions d'assessorament, representació i
defensa en juí de l'administració institucional dependent
de
l'Ajuntament.
(Núm.
expedient
E-00501-2016-000146-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia y Auto de aclaración del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7,
estimatoria del Recurso PA núm. 731/15, sobre
reconocimiento de la obligación de pago y abono de
cantidad mensual, en concepto de productividad, por
realización
de
funciones
de
asesoramiento,
representación y defensa en juicio de la administración
institucional dependiente del Ayuntamiento. (Núm.
expediente E-00501-2016-000146-00)

8

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del
Recurs PA núm. 22/16, interposat contra imposició de
sanció per consum de begudes alcohòliques a la via
pública. (Núm. expedient E-00501-2016-000139-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, estimatoria del
Recurso PA núm. 22/16, interpuesto contra imposición
de sanción por consumo de bebidas alcohólicas en la vía
pública. (Núm. expediente E-00501-2016-000139-00)

9

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que
declara acabat el Recurs PA núm. 469/15, en matèria de
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2016-000130-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, que declara
terminado el Recurso PA núm. 469/15, en materia de
responsabilidad
patrimonial.
(Núm.
expediente
E-00501-2016-000130-00)

10

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat
el Recurs PA núm. 540/14, interposat contra Orde del
Cos de la Direcció de la Policia Local de València per la
qual es convocava procediment per a la provisió de
destinacions de segona activitat. (Núm. expedient
E-00501-2016-000137-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Decreto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 10, que declara
terminado el Recurso PA núm. 540/14, interpuesto
contra Orden del Cuerpo de la Jefatura de la Policía
Local de Valencia por la que se convocaba
procedimiento para la provisión de destinos de segunda
actividad. (Núm. expediente E-00501-2016-000137-00)

11

INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL. Da cuenta del
de l'informe de fiscalització posterior de la nòmina de informe de fiscalización posterior de la nómina de mayo
maig
de
2013.
(Núm.
expedient de 2013. (Núm. expediente E-04401-2016-000017-00)
E-04401-2016-000017-00)

12

INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL. Da cuenta del
de l'informe de fiscalització posterior de la nòmina de informe de fiscalización posterior de la nómina de junio
juny
de
2013.
(Núm.
expedient de 2013. (Núm. expediente E-04401-2016-000018-00)
E-04401-2016-000018-00)

13

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació
d'interessos de demora sol·licitada per Eulen, SA. (Núm.
expedient E-04302-2016-000025-00)

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Propone desestimar la reclamación
de intereses de demora solicitada por Eulen, SA. (Núm.
expediente E-04302-2016-000025-00)

2 / 10
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
04/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
10 de juny de 2016 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
10 de junio de 2016 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: AsH3 2tCm uEiD oZeI sZR7 q7fI v+g=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

14

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació
d'interessos de demora sol·licitada per Plastic Omnium
Sistemas
Urbanos,
SA.
(Núm.
expedient
E-04302-2016-000026-00)

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Propone desestimar la reclamación
de intereses de demora solicitada por Plastic Omnium
Sistemas
Urbanos,
SA.
(Núm.
expediente
E-04302-2016-000026-00)

15

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació
d'interessos de demora sol·licitada per Eurest
Colectividades,
SL.
(Núm.
expedient
E-04302-2016-000029-00)

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Propone desestimar la reclamación
de intereses de demora solicitada por Eurest
Colectividades,
SL.
(Núm.
expediente
E-04302-2016-000029-00)

16

SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta
entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i un
agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Torrent.
(Núm. expedient E-01101-2016-000002-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone autorizar la
permuta entre un agente de la Policía Local de este
Ayuntamiento y un agente de la Policía Local del
Ayuntamiento de Torrente. (Núm. expediente
E-01101-2016-000002-00)

17

SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les
retribucions del lloc de personal subaltern (PH),
referència núm. 8096, en el Servici de de Benestar
Social
i
Integració.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-000636-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone regularizar las
retribuciones del puesto de personal subalterno (PH),
referencia núm. 8096, en el Servicio de Bienestar Social
e
Integración.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-000636-00)

18

SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació d’un SERVICIO DE PERSONAL. Propone la modificación de
nomenament de personal eventual. (Núm. expedient un nombramiento de personal eventual. (Núm.
E-01101-2016-000595-00)
expediente E-01101-2016-000595-00)

19

SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de SERVICIO DE PERSONAL. Propone la modificación de
nomenaments de personal eventual (Secretaria de nombramientos de personal eventual (Secretaría de
Grup). (Núm. expedient E-01101-2016-000841-00)
Grupo). (Núm. expediente E-01101-2016-000841-00)

20

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
sol·licitud de comissió de servicis a lloc de treball de solicitud de comisión de servicios a puesto de trabajo de
policia local. (Núm. expedient E-01101-2016-000690-00) policía
local.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-000690-00)

21

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d’una tècnica auxiliar de servicis
socials en el lloc de treball referència núm. 6984. (Núm.
expedient E-01101-2016-000783-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de una técnica auxiliar de
servicios sociales en el puesto de trabajo referencia
núm. 6984. (Núm. expediente E-01101-2016-000783-00)

22

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d’una mestra d’educació primària en
el lloc de treball referència núm. 4357. (Núm. expedient
E-01101-2016-000787-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de una maestra de educación
primaria en el puesto de trabajo referencia núm. 4357.
(Núm. expediente E-01101-2016-000787-00)

23

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d'un enginyer tècnic d'obres
públiques en el lloc de treball referència núm. 2991.
(Núm. expedient E-01101-2016-000819-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de un ingeniero técnico de obras
públicas en el puesto de trabajo referencia núm. 2991.
(Núm. expediente E-01101-2016-000819-00)

24

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nomenament interí de dos auxiliars administratives. nombramiento interino de dos auxiliares administrativas.
(Núm. expedient E-01101-2016-000827-00)
(Núm. expediente E-01101-2016-000827-00)

25

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
E-01101-2016-000807-00)
E-01101-2016-000807-00)
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26

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la
prestació del servici de gestió i execució de tallers i
cursos en els centres municipals d'activitats per a
persones majors, convocar procediment obert i aprovar
els plecs de condicions i el gasto corresponent. (Núm.
expedient E-04101-2015-000169-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
prestación del servicio de gestión y ejecución de talleres
y cursos en los centros municipales de actividades para
personas mayores, convocar procedimiento abierto y
aprobar los pliegos de condiciones y el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-04101-2015-000169-00)

27

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte
l'adscripció a la Delegació de Benestar Social i Integració
d'un immoble municipal situat a la plaça de Salvador
Allende. (Núm. expedient E-05302-2013-000461-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone dejar sin efecto
la adscripción a la Delegación de Bienestar Social e
Integración de un inmueble municipal situado en la plaza
Salvador
Allende.
(Núm.
expediente
E-05302-2013-000461-00)

28

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa accedir a la
sol·licitud de subrogació en l’arrendament d’una vivenda
municipal situada a la plaça de la Santa Creu. (Núm.
expedient E-05302-2016-000028-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone acceder a la
solicitud de subrogación en el arrendamiento de una
vivienda municipal situada en la plaza Santa Cruz. (Núm.
expediente E-05302-2016-000028-00)

29

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar
al·legacions i ordenar la desocupació d'una parcel·la
municipal situada als carrers de Louis Braille i de Cora
Raga. (Núm. expedient E-05304-2012-000119-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone desestimar
alegaciones y ordenar la desocupación de una parcela
municipal situada en las calles Louis Braille y Cora Raga.
(Núm. expediente E-05304-2012-000119-00)

30

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar
al·legacions i iniciar procediment de recuperació d'ofici
de domini públic municipal per ocupació al carrer de les
Dunes. (Núm. expedient E-05304-2013-000022-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone desestimar
alegaciones e iniciar procedimiento de recuperación de
oficio de dominio público municipal por ocupación en la
calle
Las
Dunas.
(Núm.
expediente
E-05304-2013-000022-00)

31

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la
Delegació d'Emprenedoria un immoble situat a l’avinguda
dels
Germans
Maristes.
(Núm.
expedient
E-05304-2013-000129-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone adscribir a la
Delegación de Emprendimiento un inmueble situado en
la avenida Hermanos Maristas. (Núm. expediente
E-05304-2013-000129-00)

32

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
prorrogar el contracte de prestació del servici de
conservació i manteniment dels edificis públics
municipals. (Núm. expedient E-01201-2011-000175-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone prorrogar el contrato de prestación del servicio
de conservación y mantenimiento de los edificios
públicos
municipales.
(Núm.
expediente
E-01201-2011-000175-00)

33

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
iniciar procediment contradictori d'imposició de penalitats
en el contracte dels servicis postals de l'Ajuntament de
València. (Núm. expedient E-01201-2013-000166-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone iniciar procedimiento contradictorio de
imposición de penalidades en el contrato de los servicios
postales del Ayuntamiento de Valencia. (Núm.
expediente E-01201-2013-000166-00)

34

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura
emesa per Copivalencia, SL, corresponent al
manteniment d'equips d'impressió durant el proppassat
mes d'abril. (Núm. expedient E-01201-2016-000315-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de una
factura emitida por Copivalencia, SL, correspondiente al
mantenimiento de equipos de impresión durante el
pasado
mes
de
abril.
(Núm.
expediente
E-01201-2016-000315-00)

35

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2014 76336. (Núm. expedient E-01305-2014-000359-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2014
76336.
(Núm.
expediente
E-01305-2014-000359-00)

36

OFICINA

DE

RESPONSABILITAT

PATRIMONIAL. OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
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Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada amb el número de registre 00110 patrimonial presentada con el número de registro 00110
2014 90832. (Núm. expedient E-01305-2014-000363-00) 2014
90832.
(Núm.
expediente
E-01305-2014-000363-00)
37

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el
Procediment Abreviat núm. 286/15 i aprovar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01305-2013-000325-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone ejecutar la Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en el
Procedimiento Abreviado núm. 286/15 y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01305-2013-000325-00)

38

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el conveni de
col·laboració a subscriure amb la Universitat CEU
Cardenal
Herrera.
(Núm.
expedient
E-01902-2016-000122-00)

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar el
convenio de colaboración a suscribir con la Universidad
CEU
Cardenal
Herrera.
(Núm.
expediente
E-01902-2016-000122-00)

39

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació
presentada per la Societat Esportiva Correcaminos
corresponent a la subvenció concedida per la Junta de
Govern Local de 17 de juliol del 2015 i iniciar expedient
sancionador per la falta de presentació en termini de
documentació
justificativa.
(Núm.
expedient
E-01903-2015-000077-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación presentada por la Sociedad Deportiva
Correcaminos correspondiente a la subvención
concedida por la Junta de Gobierno Local de 17 de julio
de 2015 e iniciar expediente sancionador por la falta de
presentación en plazo de documentación justificativa.
(Núm. expediente E-01903-2015-000077-00)

40

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació
presentada pel Club Ràdio Control València
corresponent a la subvenció concedida als clubs
esportius per a la temporada 2014/2015. (Núm.
expedient E-01903-2015-000196-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación presentada por el Club Radio Control
Valencia correspondiente a la subvención concedida a
los clubes deportivos para la temporada 2014/2015.
(Núm. expediente E-01903-2015-000196-00)

41

SERVICI D'ESPORTS. Proposa deixar sense efecte
l'apartat Segon de l'acord de la Junta de Govern Local de
22 d'abril de 2016 i iniciar procediment de reintegrament.
(Núm. expedient E-01903-2015-000205-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone dejar sin efecto el
apartado Segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 22 de abril de 2016 e iniciar procedimiento de
reintegro. (Núm. expediente E-01903-2015-000205-00)

42

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i
reconéixer l'obligació corresponent a una factura emesa
per Editorial Prensa Valenciana, SA, en concepte de
publicitat. (Núm. expedient E-01903-2016-000121-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar, disponer
y reconocer la obligación correspondiente a una factura
emitida por Editorial Prensa Valenciana, SA, en concepto
de
publicidad.
(Núm.
expediente
E-01903-2016-000121-00)

43

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
cancel·lació de la hipoteca per amortització del préstec
per a reforma i adequació de casal sol·licitada per
l’Associació Cultural Falla Els Tomasos-Carles Cervera.
(Núm. expedient E-01904-2016-000473-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
cancelación de la hipoteca por amortización del
préstamo para reforma y adecuación de casal solicitada
por la Asociación Cultural Falla Els Tomasos-Carles
Cervera. (Núm. expediente E-01904-2016-000473-00)

44

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El un reconocimiento de obligación de gastos del Teatro El
Musical. (Núm. expedient E-01905-2016-000106-00)
Musical. (Núm. expediente E-01905-2016-000106-00)

45

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar la justificació de la beca-ajuda ‘Joan Peset
Aleixandre per a la investigació’ realitzada per l'Institut
Mèdic
Valencià.
(Núm.
expedient
E-01905-2015-000068-00)

46

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
Proposa aprovar la memòria d'activitats de 2015, els ARTÍSTICO. Propone aprobar la memoria de actividades
justificants de gastos corresponents i la proposta de 2015, los justificantes de gastos correspondientes y la

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la justificación de la beca-ayuda ‘Juan Peset
Aleixandre para la investigación’ realizada por el Instituto
Médico
Valenciano.
(Núm.
expediente
E-01905-2015-000068-00)
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d'activitats per al 2016 de la Fundació Centre d'Estudis propuesta de actividades para 2016 de la Fundación
Vicente
Blasco
Ibáñez.
(Núm.
expedient Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez. (Núm.
E-02001-2012-000277-00)
expediente E-02001-2012-000277-00)
47

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures
derivades de diversos contractes menors. (Núm.
expedient E-02001-2016-000517-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
de facturas derivadas de varios contratos menores.
(Núm. expediente E-02001-2016-000517-00)

48

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa desestimar els
recursos de reposició interposats contra l'acord de la
Junta de Govern Local de 13 de gener de 2016, relatiu al
xec
Univex
2015/2016.
(Núm.
expedient
E-02101-2016-000261-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone desestimar los
recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 13 de enero de 2016,
relativo al cheque Univex 2015/2016. (Núm. expediente
E-02101-2016-000261-00)

49

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de
meses
de
solidaritat.
(Núm.
expedient
E-02201-2013-008636-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la modificación de varios proyectos de
mesas
de
solidaridad.
(Núm.
expediente
E-02201-2013-008636-00)

50

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure
amb la Fundació Secretariat Gitano per a participar en el
programa operatiu d'inclusió social i economia social
dirigit a la població gitana. (Núm. expedient
E-02201-2016-000019-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el convenio de colaboración a suscribir
con la Fundación Secretariado Gitano para participar en
el programa operativo de inclusión social y economía
social dirigido a la población gitana. (Núm. expediente
E-02201-2016-000019-00)

51

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el procediment de sol·licitud de plaça i
ingrés en la residència municipal per a persones amb
discapacitat intel·lectual Vall de la Ballestera-La nostra
casa. (Núm. expedient E-02201-2016-000056-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el procedimiento de solicitud de plaza e
ingreso en la residencia municipal para personas con
discapacidad intelectual Vall de la Ballestera-La nostra
casa. (Núm. expediente E-02201-2016-000056-00)

52

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA. Proposa aprovar el compliment dels
compromisos assumits en el conveni firmat amb
Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a la
instal·lació de nova senyalètica informativa i millora de
mecanismes de tancament dels contenidors. (Núm.
expedient E-02801-2015-001188-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA. Propone aprobar el
cumplimiento de los compromisos asumidos en el
convenio suscrito con Ecoembalajes España, SA
(Ecoembes), para la instalación de nueva señalética
informativa y mejora de mecanismos de cierre de los
contenedores.
(Núm.
expediente
E-02801-2015-001188-00)

53

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA. Proposa aprovar la liquidació de les obres del
projecte d'implantació d'una illa de quatre contenidors
soterrats a la plaça del Mercat. (Núm. expedient
E-02801-2016-000018-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA. Propone aprobar la liquidación
de las obras del proyecto de implantación de una isla de
cuatro contenedores soterrados en la plaza del Mercado.
(Núm. expediente E-02801-2016-000018-00)

54

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. GO-2325, de 8 d’abril de 2016, relativa a
un permís dels mercats extraordinaris fixos de València.
(Núm. expedient E-02901-2016-000587-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-2325, de 8 de abril de
2016, relativa a un permiso de los mercados
extraordinarios fijos de Valencia. (Núm. expediente
E-02901-2016-000587-00)

55

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures
emeses en concepte de prestació de servicis de trasllat.
(Núm. expedient E-02902-2016-000129-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reconocer la obligación de pago de varias
facturas emitidas en concepto de prestación de servicios
de
traslado.
(Núm.
expediente
E-02902-2016-000129-00)
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56

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l’aprovació de
l'informe ambiental i territorial estratègic en l'àmbit pel
procediment simplificat del pla especial de protecció i
reforma interior PS-2 El Palmar. (Núm. expedient
E-03001-2015-000235-00)

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone la aprobación
del informe ambiental y territorial estratégico por el
procedimiento simplificado del plan especial de
protección y reforma interior PS-2 El Palmar. (Núm.
expediente E-03001-2015-000235-00)

57

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
primer trimestre de l'any 2016. (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 primer trimestre del año 2016. (Núm.
expediente E-03201-2014-000003-00)

58

SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa no admetre el recurs
de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-923,
de 20 d’agost de 2015, per la qual es resolia declarar la
caducitat de la llicència d'obertura d'un pub. (Núm.
expedient E-03901-2011-002427-00)

SERVICIO DE ACTIVIDADES. Propone inadmitir el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. GO-923, de 20 de agosto de 2015, por la que se
resolvía declarar la caducidad de la licencia de apertura
de un pub. (Núm. expediente E-03901-2011-002427-00)

59

GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar una
modificació per transferència de crèdits entre aplicacions
pressupostàries.
(Núm.
expedient
E-04103-2016-000032-00)

GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone aprobar
una modificación por transferencia de créditos entre
aplicaciones presupuestarias. (Núm. expediente
E-04103-2016-000032-00)

60

MOCIÓ impulsora del regidor delegat d'Hisenda sobre
simplificació i racionalització del sistema de recursos
contra actes tributaris municipals. (Núm. expedient
O-C1512-2016-000047-00)

MOCIÓN impulsora del concejal delegado de Hacienda
sobre simplificación y racionalización del sistema de
recursos contra actos tributarios municipales. (Núm.
expediente O-C1512-2016-000047-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

61(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció GABINETE DE ALCALDÍA. Propone conceder una
a Aspanion. (Núm. expedient E-00201-2016-000014-00) subvención
a
Aspanion.
(Núm.
expediente
E-00201-2016-000014-00)
62(E) INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte
de la modificació de Pla d'Actuació de la Intervenció
General de l’Ajuntament de València per a l'exercici
2016. (Núm. expedient E-00407-2015-000023-00)

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL. Da cuenta de
la modificación de Plan de Actuación de la Intervención
General del Ayuntamiento de Valencia para el ejercicio
2016. (Núm. expediente E-00407-2015-000023-00)

63(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar el pla d'ocupació ‘Pla Treball VLC Activa Ocupa
2016’ i les bases que han de regular el procés selectiu
derivat
d'este.
(Núm.
expedient
E-02902-2016-000106-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar el plan de empleo ‘Plan Trabajo VLC
Activa Emplea 2016’ y las bases que deben regular el
proceso selectivo derivado del mismo. (Núm. expediente
E-02902-2016-000106-00)

64(E) SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar
disponible el crèdit autoritzat i disposat en el conveni de
col·laboració firmat amb la Societat Musical Unió de
Pescadors de València per a les obres de rehabilitació
de l'edifici de seu social i escola de música. (Núm.
expedient E-03201-2009-000063-00)

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
declarar disponible el crédito autorizado y dispuesto en
el convenio de colaboración suscrito con la Sociedad
Musical Unión de Pescadores de Valencia para las obras
de rehabilitación del edificio de sede social y escuela de
música. (Núm. expediente E-03201-2009-000063-00)

DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
65(E) SERVICI
INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar
l'aportació econòmica 2016 a favor de la Fundació
‘Turismo València Convention Bureau’. (Núm. expedient
E-01909-2016-000014-00)

SERVICIO
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
INTERNACIONALIZACIÓN Y TURISMO. Propone
aprobar la aportación económica 2016 a favor de la
Fundación ‘Turismo Valencia Convention Bureau’. (Núm.
expediente E-01909-2016-000014-00)

66(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
sol·licitud de trasllat per motius de salut. (Núm. expedient solicitud de traslado por motivos de salud. (Núm.
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E-01101-2015-001132-00)

expediente E-01101-2015-001132-00)

67(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el
desistiment a la sol·licitud de trasllat a lloc de personal
administratiu, referència núm. 8093, en el Servici de
Comerç
i
Abastiment.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-000835-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar el
desistimiento a la solicitud de traslado a puesto de
personal administrativo, referencia núm. 8093, en el
Servicio de Comercio y Abastecimiento. (Núm.
expediente E-01101-2016-000835-00)

68(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el
desistiment a la sol·licitud de trasllat a lloc d’auxiliar
administrativa, referència núm. 413, en el Servici de
Gestió d’Emissions i Recaptació. (Núm. expedient
E-01101-2016-000226-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar el
desistimiento a la solicitud de traslado a puesto de
auxiliar administrativa, referencia núm. 413, en el
Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación. (Núm.
expediente E-01101-2016-000226-00)

69(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'un inspector d'obres i servicis, referència núm. 3352,
en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua. (Núm.
expedient E-01101-2016-000834-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de un inspector de obras y servicios, referencia
núm. 3352, en el Servicio del Ciclo Integral del Agua.
(Núm. expediente E-01101-2016-000834-00)

70(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'una inspectora d'obres i servicis, referència núm. 1656,
en el Servici de Coordinació d'Obres Públiques i
Manteniment d'Infraestructures. (Núm. expedient
E-01101-2016-000838-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de una inspectora de obras y servicios,
referencia núm. 1656, en el Servicio de Coordinación de
Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructuras.
(Núm. expediente E-01101-2016-000838-00)

71(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'un inspector d'obres i servicis, referència núm. 3209,
en el Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i
Neteja. (Núm. expedient E-01101-2016-000842-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de un inspector de obras y servicios, referencia
núm. 3209, en el Servicio de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos y Limpieza. (Núm. expediente
E-01101-2016-000842-00)

72(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal administratiu, referència núm. 7703, en el
Servici de Control Financer Permanent i Intervencions
Delegades. (Núm. expedient E-01101-2016-000839-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal administrativo, referencia núm.
7703, en el Servicio de Control Financiero Permanente e
Intervenciones
Delegadas.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-000839-00)

73(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal administratiu, referència núm. 7688, en el
Servici de Patrimoni Històric i Artístic. (Núm. expedient
E-01101-2016-000840-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal administrativo, referencia núm.
7688, en el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico.
(Núm. expediente E-01101-2016-000840-00)

74(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'un auxiliar administratiu, referència núm. 4334, en el
Servici de Recursos Culturals. (Núm. expedient
E-01101-2016-000864-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de un auxiliar administrativo, referencia núm.
4334, en el Servicio de Recursos Culturales. (Núm.
expediente E-01101-2016-000864-00)

75(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'una auxiliar administrativa, referència núm. 4335, en el
Servici de Recursos Culturals. (Núm. expedient
E-01101-2016-000866-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de una auxiliar administrativa, referencia núm.
4335, en el Servicio de Recursos Culturales. (Núm.
expediente E-01101-2016-000866-00)

76(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'un auxiliar administratiu, referència núm. 456, en el
Servici
d’Activitats.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-000867-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de un auxiliar administrativo, referencia núm.
456, en el Servicio de Actividades. (Núm. expediente
E-01101-2016-000867-00)

77(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal subaltern (JP1), referència núm. 698, en el
Servici de Recursos Culturals. (Núm. expedient
E-01101-2016-000836-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal subalterno (JP1), referencia núm.
698, en el Servicio de Recursos Culturales. (Núm.
expediente E-01101-2016-000836-00)
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78(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal subaltern, referència núm. 6580, en ‘No
inclosos en unitats orgàniques’. (Núm. expedient
E-01101-2016-000890-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal subalterno, referencia núm. 6580,
en ‘No incluidos en unidades orgánicas’. (Núm.
expediente E-01101-2016-000890-00)

79(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a constituir una borsa de treball de
mestre/a d'educació infantil. (Núm. expedient
E-01101-2016-000851-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para constituir una bolsa de trabajo de
maestro/a de educación infantil. (Núm. expediente
E-01101-2016-000851-00)

80(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a constituir una borsa de treball de
mestre/a d'audició i llenguatge. (Núm. expedient
E-01101-2016-000854-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para constituir una bolsa de trabajo de
maestro/a de audición y lenguaje. (Núm. expediente
E-01101-2016-000854-00)

81(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a constituir una borsa de treball de
mestre/a
d'educació
física.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-000855-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para constituir una bolsa de trabajo de
maestro/a de educación física. (Núm. expediente
E-01101-2016-000855-00)

82(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a constituir una borsa de treball de
mestre/a de llengua estrangera (anglés). (Núm.
expedient E-01101-2016-000853-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para constituir una bolsa de trabajo de
maestro/a de lengua extranjera (inglés). (Núm.
expediente E-01101-2016-000853-00)

83(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a constituir una borsa de treball de
mestre/a d'educació primaria. (Núm. expedient
E-01101-2016-000852-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para constituir una bolsa de trabajo de
maestro/a de educación primaria. (Núm. expediente
E-01101-2016-000852-00)

84(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a constituir una borsa de treball de
mestre/a d'educació musical. (Núm. expedient
E-01101-2016-000859-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para constituir una bolsa de trabajo de
maestro/a de educación musical. (Núm. expediente
E-01101-2016-000859-00)

85(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a constituir una borsa de treball
d’educador
infantil.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-000856-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para constituir una bolsa de trabajo de
educador
infantil.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-000856-00)

86(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar un
nomenament interí com a subalterna en el Servici nombramiento interino como subalterna en el Servicio de
d’Educació. (Núm. expedient E-01101-2016-000861-00) Educación. (Núm. expediente E-01101-2016-000861-00)
87(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nomenament interí de cinc auxiliars administratius/ives. nombramiento
interino
de
cinco
auxiliares
(Núm. expedient E-01101-2016-000880-00)
administrativos/as.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-000880-00)
88(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'alçament de mesura SERVICIO DE PERSONAL. Propone el levantamiento
cautelar en expedient disciplinari. (Núm. expedient de medida cautelar en expediente disciplinario. (Núm.
E-01101-2016-000147-00)
expediente E-01101-2016-000147-00)
89(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar les bases del I Concurs
de Còmic a realitzar en la Junta Municipal de Russafa.
(Núm. expedient E-02301-2016-000154-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar las
bases del I Concurso de Comic a realizar en la Junta
Municipal
de
Ruzafa.
(Núm.
expediente
E-02301-2016-000154-00)

DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
90(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ SERVICIO
CIUTADANA. Proposa aprovar les bases del IV Concurs PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar las
9 / 10
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
04/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
10 de juny de 2016 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
10 de junio de 2016 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: AsH3 2tCm uEiD oZeI sZR7 q7fI v+g=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

de Fotografia a realitzar en la Junta Municipal de bases del IV Concurso de Fotografía a realizar en la
Russafa. (Núm. expedient E-02301-2016-000157-00)
Junta Municipal de Ruzafa. (Núm. expediente
E-02301-2016-000157-00)
91(E) MOCIÓ de la 10a tinienta d'alcalde delegada de benestar
animal sobre restricció de permisos i ajudes públiques
per a actes de tauromàquia. (Núm. expedient
E-00601-2016-000022-00)

MOCIÓN de la 10ª tenienta de alcalde delegada de
bienestar animal sobre restricción de permisos y ayudas
públicas para actos de tauromáquia. (Núm. expediente
E-00601-2016-000022-00)
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