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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

7 d'octubre de 2016 / 7 de octubre 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 30 de setembre de 2016.
celebrada el día 30 de septiembre de 2016.

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9,
desestimatòria del Recurs PA núm. 241/15, en matèria
de responsabilitat patrimonial. (Núm. expedient
E-00501-2016-000232-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, desestimatoria del
Recurso PA núm. 241/15, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2016-000232-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5,
desestimatòria del Recurs PA núm. 99/16, sobre
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2016-000231-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5, desestimatoria del
Recurso PA núm. 99/16, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2016-000231-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència del Jutjat de Primera
Instància núm. 7, dictada en el Juí Verbal núm. 536/15,
que desestima la reclamació interposada contra
l'Ajuntament per al pagament de gastos comuns d'una
vivenda. (Núm. expedient E-00501-2016-000227-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia del Juzgado de Primera
Instancia núm. 7, dictada en el Juicio Verbal núm.
536/15, que desestima la reclamación interpuesta contra
el Ayuntamiento para el pago de gastos comunes de una
vivienda. (Núm. expediente E-00501-2016-000227-00)

5

INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte
dels informes de fiscalització posterior relatius a les
nòmines de gener a juny de 2014. (Núm. expedient
E-04401-2016-000045-00)

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL. Da cuenta de
los informes de fiscalización posterior relativos a las
nóminas de enero a junio de 2014. (Núm. expediente
E-04401-2016-000045-00)

6

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de SERVICIO DE PERSONAL. Propone el nombramiento
suboficials de bombers/es. (Núm. expedient de suboficiales de bomberos/as. (Núm. expediente
E-01101-2014-001322-00)
E-01101-2014-001322-00)

7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar permuta SERVICIO DE PERSONAL. Propone autorizar permuta
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entre agents de Policia Local. (Núm. expedient entre agentes de Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2015-001113-00)
E-01101-2015-001113-00)
8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar permuta SERVICIO DE PERSONAL. Propone autorizar permuta
d'auxiliar administrativa de l'OAM Universitat Popular. con auxiliar administrativa del OAM Universidad Popular.
(Núm. expedient E-01101-2016-000868-00)
(Núm. expediente E-01101-2016-000868-00)

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció a lloc de
personal tècnic mitjà (JP1) (mestra educació primària),
per renúncia com a personal tècnic mitjà (direcció
col·legi) (MD-JP1), en el Servici d'Educació. (Núm.
expedient E-01101-2016-001162-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción a
puesto de personal técnico medio (JP1) (maestra
educación primaria), por renuncia como personal técnico
medio (dirección colegio) (MD-JP1), en el Servicio de
Educación. (Núm. expediente E-01101-2016-001162-00)

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió
de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (cap
d'estudis) (JP1), referència núm. 1380, en el Servici
d'Educació. (Núm. expedient E-01101-2016-001399-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone finalizar la comisión
de servicios en puesto de trabajo de personal técnico
medio (jefatura de estudios) (JP1), referencia núm. 1380,
en el Servicio de Educación. (Núm. expediente
E-01101-2016-001399-00)

11

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de cap secció adjunt cap
servici (TD), referència núm. 8616, en el Servici de
Gestió Urbanística, Secció Administrativa Expropiacions.
(Núm. expedient E-01101-2016-001403-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de jefe sección adjunto
jefe servicio (TD), referencia núm. 8616, en el Servicio de
Gestión
Urbanística,
Sección
Administrativa
Expropiaciones.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-001403-00)

12

SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar la renuncia
a un nomenament interí. (Núm. expedient a un nombramiento interino. (Núm. expediente
E-01101-2016-001491-00)
E-01101-2016-001491-00)

13

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa la qualificació i
adjudicació del contracte per a l'execució de les obres
‘Ampliació xarxa ciclista 2015’. (Núm. expedient
E-04101-2015-000113-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone la calificación y
adjudicación del contrato para la ejecución de las obras
‘Ampliación red ciclista 2015’. (Núm. expediente
E-04101-2015-000113-00)

14

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el
procediment per a contractar el subministrament de
gasolines i gasoil A per al Parc Mòbil, classificar les
proposicions i requerir l'oferta econòmicament més
avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
(Núm. expedient E-04101-2016-000051-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone declarar válido el
procedimiento para contratar el suministro de gasolinas y
gasóleo A para el Parque Móvil, clasificar las
proposiciones y requerir a la oferta económicamente más
ventajosa previamente a la adjudicación del contrato.
(Núm. expediente E-04101-2016-000051-00)

15

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar 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 adjudicar 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)

16

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar la
Resolució núm. Z-617, de 19 d'agost de 2016,
d'adjudicació del servici de vint places en vivendes
semitutelades per a immigrants. (Núm. expedient
E-04101-2015-000154-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone rectificar la
Resolución núm. Z-617, de 19 de agosto de 2016, de
adjudicación del servicio de veinte plazas en viviendas
semituteladas para inmigrantes. (Núm. expediente
E-04101-2015-000154-00)

17

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar
l'adhesió a l'acord marc per al subministrament
d'ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors de
la Central de Contractació de l'Estat. (Núm. expedient
E-04101-2016-000187-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone aprobar la
adhesión al acuerdo marco para el suministro de
ordenadores de mesa, ordenadores portátiles y
monitores de la Central de Contratación del Estado.
(Núm. expediente E-04101-2016-000187-00)

18

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
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contracte d’arrendament del local situat al carrer de contrato de arrendamiento del local situado en la calle
l’Antiga Senda d'en Senent. (Núm. expedient Antiga Senda d'en Senent. (Núm. expediente
E-05302-2016-000136-00)
E-05302-2016-000136-00)
19

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer
l'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y
Limpieza, SAU, de la quantitat corresponent a la
certificació del proppassat mes d’agost 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-05304-2016-000001-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone reconocer la
obligación a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y
Limpieza, SAU, de la cantidad correspondiente a la
certificación del pasado mes de agosto 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-05304-2016-000001-00)

20

SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar el conveni de
col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns
de València en l'àmbit de la democratització de les
noves
tecnologies
2016.
(Núm.
expedient
E-00202-2016-000003-00)

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar el
convenio de colaboración con la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Valencia en el ámbito de la
democratización de las nuevas tecnologías 2016. (Núm.
expediente E-00202-2016-000003-00)

21

SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa aprovar la Guia del procediment del dret
d'accés a la informació i la designació de la unitat
responsable.
(Núm.
expedient
E-00702-2016-000029-00)

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone aprobar la Guía del procedimiento
del derecho de acceso a la información y la designación
de la unidad responsable. (Núm. expediente
E-00702-2016-000029-00)

22

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar el reajustament del gasto plurianual del
contracte de prestació del servici de neteja de centres i
dependències
municipals.
(Núm.
expedient
E-01201-2016-000573-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar el reajuste del gasto plurianual del
contrato de prestación del servicio de limpieza de centros
y dependencias municipales. (Núm. expediente
E-01201-2016-000573-00)

23

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb
el Consorci de Bombers de València relatiu a la cessió
d'ús d'un autobraç extensible. (Núm. expedient
E-01501-2016-000138-00)

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone aprobar el convenio de colaboración con
el Consorcio de Bomberos de Valencia relativo a la
cesión de uso de un autobrazo extensible. (Núm.
expediente E-01501-2016-000138-00)

24

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a
favor d’Actividades de Mudanzas y Gestiones
Operativas, SA, corresponent a la prestació del servici
de trasllat de mobiliari i efectes. (Núm. expedient
E-01501-2016-000246-00)

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone aprobar un reconocimiento de obligación
a favor de Actividades de Mudanzas y Gestiones
Operativas, SA, correspondiente a la prestación del
servicio de traslado de mobiliario y enseres. (Núm.
expediente E-01501-2016-000246-00)

25

BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència
de capital a favor de l'organisme autònom municipal
Palau de la Música i Congressos de València per a l’any
2016. (Núm. expedient E-01601-2016-000001-00)

BANDA MUNICIPAL. Propone aprobar una transferencia
de capital a favor del organismo autónomo municipal
Palacio de la Música y Congresos de Valencia para el
año 2016. (Núm. expediente E-01601-2016-000001-00)

26

BANDA MUNICIPAL. Proposa donar la conformitat a la
concessió d'una subvenció a l'Associació Cultural Falla
General Barroso-Litògraf Pascual i Abad. (Núm.
expedient E-01601-2016-000013-00)

BANDA MUNICIPAL. Propone dar la conformidad a la
concesión de una subvención a la Asociación Cultural
Falla General Barroso-Litógrafo Pascual Abad. (Núm.
expediente E-01601-2016-000013-00)

27

SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció SERVICIO DE DEPORTES. Propone conceder una
a la Penya Ciclista Campanar. (Núm. expedient subvención a la Penya Ciclista Campanar. (Núm.
E-01903-2016-000112-00)
expediente E-01903-2016-000112-00)
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28

SERVICI D’ESPORTS. Proposa concedir una subvenció SERVICIO DE DEPORTES. Propone conceder una
a la Federació d’Hoquei de la Comunitat Valenciana. subvención a la Federación de Hockey de la Comunidad
(Núm. expedient E-01903-2016-000132-00)
Valenciana. (Núm. expediente E-01903-2016-000132-00)

29

SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció SERVICIO DE DEPORTES. Propone conceder una
al Club Esportiu Podium. (Núm. expedient subvención al Club Deportivo Podium. (Núm. expediente
E-01903-2016-000297-00)
E-01903-2016-000297-00)

30

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de pagament a favor de
diversos proveïdors d'Expojove 2015-2016. (Núm.
expedient E-01904-2016-000331-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación de pago a favor de
diversos proveedores de Expojove 2015-2016. (Núm.
expediente E-01904-2016-000331-00)

31

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
concessió de subvencions a determinades comissions
per a la construcció dels monuments de l'exercici faller
2015-2016. (Núm. expedient E-01904-2016-000365-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
concesión de subvenciones a determinadas comisiones
para la construcción de los monumentos del ejercicio
fallero
2015-2016.
(Núm.
expediente
E-01904-2016-000365-00)

32

SERVICI
DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa
autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a
favor de la Fundació Turisme València Convention
Bureau, en concepte d'ampliació de l'aportació
econòmica
2016.
(Núm.
expedient
E-01909-2016-000028-00)

SERVICIO
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
INTERNACIONALIZACIÓN Y TURISMO. Propone
autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a
favor de la Fundación Turismo Valencia Convention
Bureau, en concepto de ampliación de la aportación
económica
2016.
(Núm.
expediente
E-01909-2016-000028-00)

33

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar la pròrroga del contracte de gestió
didàctica i dinamització cultural dels museus dependents
de la Delegació de Cultura. (Núm. expedient
E-02001-2013-000007-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar la prórroga del contrato de
gestión didáctica y dinamización cultural de los museos
dependientes de la Delegación de Cultura. (Núm.
expediente E-02001-2013-000007-00)

34

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor
d’Entornos Naturales, en concepte de coordinació de la
seguretat i salut de l'obra de restauració dels casalicis
dels ponts de la Mar i del Real. (Núm. expedient
E-02001-2015-000442-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación a favor de Entornos Naturales, en concepto de
coordinación de la seguridad y salud de la obra de
restauración de los casilicios de los puentes del Mar y del
Real. (Núm. expediente E-02001-2015-000442-00)

35

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
Monje Hermanos, SL, corresponent al subministrament
d'urnes per al Museu de Ciències Naturals. (Núm.
expedient E-02001-2016-000911-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación a favor de Monje Hermanos, SL,
correspondiente al suministro de urnas para el Museo de
Ciencias
Naturales.
(Núm.
expediente
E-02001-2016-000911-00)

36

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor
d’Art i Clar, SLL, per la prestació de diversos servicis.
(Núm. expedient E-02001-2016-000919-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación a favor de Art i Clar, SLL, por la prestación de
varios
servicios.
(Núm.
expediente
E-02001-2016-000919-00)

37

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa a la Direcció Territorial
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport els dies festius de caràcter local a efectes
escolars en la ciutat de València per al curs acadèmic
2016/2017. (Núm. expedient E-02101-2016-000150-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone a la Dirección
Territorial de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte los días festivos de carácter local a
efectos escolares en la ciudad de Valencia para el curso
académico
2016/2017.
(Núm.
expediente
E-02101-2016-000150-00)

38

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa rescindir el contracte SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone resolver el
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d'arrendament del local situat al carrer del Professor contrato de arrendamiento del local situado en la calle
Blanco. (Núm. expedient E-02101-2016-000362-00)
Profesor
Blanco.
(Núm.
expediente
E-02101-2016-000362-00)
39

SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa aprovar el conveni a
subscriure amb la Generalitat Valenciana per al
manteniment amb fons públics dels centres docents de
titularitat municipal per a l'any 2016. (Núm. expedient
E-02101-2016-000438-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar el
convenio a suscribir con la Generalidad Valenciana para
el mantenimiento con fondos públicos de los centros
docentes de titularidad municipal para el año 2016.
(Núm. expediente E-02101-2016-000438-00)

40

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la continuïtat del contracte d'informació
i assessorament en matèria de lloguer social. (Núm.
expedient E-02201-2013-003299-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la continuidad del contrato de
información y asesoramiento en materia de alquiler
social. (Núm. expediente E-02201-2013-003299-00)

41

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

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

42

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni amb la
Fundació del Secretariat Gitano per a l'execució del
programa d’intervenció social amb població gitana
immigrant procedent de països de l’Est. (Núm. expedient
E-02201-2015-000357-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la primera prórroga del convenio con la
Fundación del Secretariado Gitano para la ejecución del
programa de intervención social con población gitana
inmigrante procedente de países del Este. (Núm.
expediente E-02201-2015-000357-00)

43

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir
subvencions a favor de quaranta-cinc centres municipals
d'activitats per a persones majors. (Núm. expedient
E-02224-2016-000049-00)

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
conceder subvenciones a favor de cuarenta y cinco
centros municipales de actividades para personas
mayores. (Núm. expediente E-02224-2016-000049-00)

44

SERVICI DE SANITAT. Proposa autoritzar, disposar i
reconéixer l'obligació d'abonament de les quotes de la
Xarxa de Ciutats Saludables dels exercicis 2010 al 2016.
(Núm. expedient E-02401-2016-002301-00)

SERVICIO DE SANIDAD. Propone autorizar, disponer y
reconocer la obligación de abono de las cuotas de la Red
de Ciudades Saludables de los ejercicios 2010 a 2016.
(Núm. expediente E-02401-2016-002301-00)

45

SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa
aprovar el reintegrament d'una quantitat corresponent a
la subvenció transferida i no gastada destinada al
programa ‘Viu l'estiu' de l'any 2016. (Núm. expedient
E-02501-2016-000020-00)

SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS. Propone
aprobar el reintegro de una cantidad correspondiente a la
subvención transferida y no gastada destinada al
programa ‘Viu l'estiu’ del año 2016. (Núm. expediente
E-02501-2016-000020-00)

46

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de a efecto la expropiación de una parcela situada en la
Masquefa. (Núm. expedient E-03103-2013-000004-00)
calle
Masquefa.
(Núm.
expediente
E-03103-2013-000004-00)

47

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar
expedient d’expropiació d’una parcel·la situada a
l'avinguda
de
la
Plata.
(Núm.
expedient
E-03103-2013-000073-00)

48

SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa no SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone
admetre, per extemporani, el recurs de reposició inadmitir, por extemporáneo, el recurso de reposición
interposat contra la Resolució núm. SM-727, de 23 de interpuesto contra la Resolución núm. SM-727, de 23 de

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone iniciar
expediente de expropiación de una parcela situada en la
avenida
de
la
Plata.
(Núm.
expediente
E-03103-2013-000073-00)
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febrer de 2016, d’impossibilitat de renovació de la febrero de 2016, de imposibilidad de renovación de la
llicència d'ocupació d'una vivenda. (Núm. expedient licencia de ocupación de una vivienda. (Núm. expediente
E-03803-2014-004542-00)
E-03803-2014-004542-00)
49

GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la
realització d'una campanya de publicitat sobre el període
de pagament en voluntària dels impostos posats al
cobrament el segon semestre de 2016. (Núm. expedient
E-04103-2016-000068-00)

GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone aprobar la
realización de una campaña de publicidad sobre el
periodo de pago en voluntaria de los impuestos puestos
al cobro el segundo semestre de 2016. (Núm. expediente
E-04103-2016-000068-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

50(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa rectificar els
errors materials continguts en l'acord de la Junta de
Govern Local de 30 de setembre del 2016. (Núm.
expedient E-01401-2016-001563-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone rectificar los
errores materiales contenidos en el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2016. (Núm.
expediente E-01401-2016-001563-00)

51(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un
agent de la Policia Local responsable en concepte
d'autor d'una infracció disciplinària greu. (Núm.
expedient E-01404-2015-000071-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar a un
agente de la Policía Local responsable en concepto de
autor de una infracción disciplinaria grave. (Núm.
expediente E-01404-2015-000071-00)

52(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone incoar
disciplinari a dos agents de la Policia Local. (Núm. expediente disciplinario a dos agentes de la Policía
expedient E-01404-2016-000216-00)
Local. (Núm. expediente E-01404-2016-000216-00)
53(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone incoar
disciplinari a un agent de la Policia Local. (Núm. expediente disciplinario a un agente de la Policía Local.
expedient E-01404-2016-000217-00)
(Núm. expediente E-01404-2016-000217-00)
54(E) SERVICI PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS.
Proposa estimar parcialment el recurs de reposició
interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'1
de juliol del 2016, pel qual es va aprovar el nomenament
de director de l'organisme autònom municipal Palau de
la Música, Congressos i Orquestra de València. (Núm.
expedient E-8RE02-2016-000007-00)

SERVICIO PALAU DE LA MÚSICA Y CONGRESOS.
Propone estimar parcialmente el recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 1 de julio de 2016, por el que se aprobó el
nombramiento de director del organismo autónomo
municipal Palau de la Música, Congresos y Orquesta de
Valencia. (Núm. expediente E-8RE02-2016-000007-00)

55(E) SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar la concessió de subvencions per a la realització
de programacions i projectes culturals al municipi de
València
en
2016.
(Núm.
expedient
E-02000-2016-000019-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la concesión de subvenciones para la realización
de programaciones y proyectos culturales en el municipio
de
Valencia
en
2016.
(Núm.
expediente
E-02000-2016-000019-00)

56(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar el conveni de cessió temporal de l'ús
de l'ermita de Sant Jordi. (Núm. expedient
E-02001-2016-001089-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar el convenio de cesión
temporal del uso de la ermita de San Jordi. (Núm.
expediente E-02001-2016-001089-00)

57(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per
a atendre el pagament del xec escolar durant el període
de setembre a desembre de 2016. (Núm. expedient
E-02101-2016-000172-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone autorizar el gasto
para atender el pago del cheque escolar durante el
periodo de septiembre a diciembre de 2016. (Núm.
expediente E-02101-2016-000172-00)

58(E) SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa resoldre la SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone resolver la
convocatòria de xec escolar per al curs 2016/2017. convocatoria de cheque escolar para el curso 2016/2017.
(Núm. expedient E-02101-2016-000172-00)
(Núm. expediente E-02101-2016-000172-00)
59(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases i SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar las bases
convocatòria del pla de subvencions ‘Ciutat educadora’. y convocatoria del plan de subvenciones ‘Ciudad
(Núm. expedient E-02101-2016-000318-00)
educadora’. (Núm. expediente E-02101-2016-000318-00)
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60(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la
Fundació Emplea per a l'organització del Primer Congrés
Internacional d'Innovació Social pel Canvi. (Núm.
expedient E-02201-2016-000416-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el convenio de colaboración con la
Fundación Emplea para la organización del Primer
Congreso Internacional de Innovación Social por el
Cambio. (Núm. expediente E-02201-2016-000416-00)

61(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento
y Limpieza, SA (FOVASA), corresponent a treballs
realitzats a la Junta Municipal de Patraix. (Núm.
expedient E-02301-2016-000156-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Fomento
Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA (FOVASA),
correspondiente a trabajos realizados en la Junta
Municipal
de
Patraix.
(Núm.
expediente
E-02301-2016-000156-00)

62(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
sol·licitar a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball les ajudes
destinades a entitats locals en matèria de comerç i
artesania per a l'exercici 2016. (Núm. expedient
E-02901-2016-001505-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone solicitar a la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo las
ayudas destinadas a entidades locales en materia de
comercio y artesanía para el ejercicio 2016. (Núm.
expediente E-02901-2016-001505-00)

63(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
modificar l'addenda 2016 al conveni de col·laboració en
el marc del V Pacte per l'Ocupació de la ciutat de
València. (Núm. expedient E-02902-2016-000183-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone modificar la adenda 2016 al convenio de
colaboracion en el marco del V Pacto por el Empleo de la
ciudad
de
Valencia.
(Núm.
expediente
E-02902-2016-000183-00)

64(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar el pla d'ocupació ‘València Activa Treball II 2016’
i les bases que han de regular el procés selectiu derivat
d’este. (Núm. expedient E-02902-2016-000370-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar el plan de empleo ‘València Activa
Treball II 2016’ y las bases que han de regular el proceso
selectivo derivado del mismo. (Núm. expediente
E-02902-2016-000370-00)

65(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar la realització d'una campanya publicitària per a
difondre el procés participatiu sobre espai públic i
mobilitat per al barri del Botànic. (Núm. expedient
E-01801-2016-004512-00)

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar la realización de una campaña publicitaria para
difundir el proceso participativo sobre espacio público y
movilidad para el barrio del Botànic. (Núm. expediente
E-01801-2016-004512-00)

66(E) MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el
procediment per a contractar l'execució de les obres de
construcció del carril bici en la ronda interior de la ciutat
de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta
econòmicament més avantatjosa prèviament a
l'adjudicació
del
contracte.
(Núm.
expedient
E-04101-2015-000166-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone declarar válido el
procedimiento para contratar la ejecución de las obras de
construcción del carril bici en la ronda interior de la
ciudad de Valencia, clasificar las proposiciones y requerir
a la oferta económicamente más ventajosa previamente
a la adjudicación del contrato. (Núm. expediente
E-04101-2015-000166-00)

67(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar els SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar los
nomenaments interins de tres subalterns/es . (Núm. nombramientos interinos de tres subalternos/as. (Núm.
expedient E-01101-2016-001474-00)
expediente E-01101-2016-001474-00)
68(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la constitució d'una SERVICIO DE PERSONAL. Propone la constitución de
borsa de treball d'auxiliars administratius/ives per millora una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos/as por
d'ocupació. (Núm. expedient E-01101-2016-000633-00)
mejora
de
empleo.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-000633-00)
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