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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

21 d'octubre de 2016 / 21 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 14 d'octubre de 2016.
celebrada el día 14 de octubre de 2016.

2

GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar un
gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, en concepte
d'aportacions corresponents als exercicis 2014, 2015 i
2016. (Núm. expedient E-00201-2016-000045-00)

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone autorizar y disponer
un gasto y reconocer la obligación a favor de la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en
concepto de aportaciones correspondientes a los
ejercicios 2014, 2015 y 2016. (Núm. expediente
E-00201-2016-000045-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9,
desestimatòria dels Recursos PO núm. 32/15 i acumulat
PO núm. 71/15, interposats contra la denegació de la
certificació d'acte presumpte per a la legalització d'una
caseta d'apers i unes obres de reforma. (Núm. expedient
E-00501-2016-000251-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, desestimatoria de los
Recursos PO núm. 32/15 y acumulado PO núm. 71/15,
interpuestos contra la denegación de la certificación de
acto presunto para la legalización de una caseta de
aperos y unas obras de reforma. (Núm. expediente
E-00501-2016-000251-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que
declara acabat el Procediment per a la Protecció dels
Drets Fonamentals núm. 165/16, sobre suspensió
provisional
de
funcions.
(Núm.
expedient
E-00501-2016-000256-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7, que declara
terminado el Procedimiento para la Protección de los
Derechos Fundamentales núm. 165/16, sobre
suspensión provisional de funciones. (Núm. expediente
E-00501-2016-000256-00)

5

INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte
dels informes de fiscalització posterior relatius a les
nòmines de juliol a desembre 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 julio a diciembre de 2014. (Núm. expediente
E-04401-2016-000045-00)

6

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul PRESUPUESTOS. Propone publicar los datos del
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del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
de 2016. (Núm. expedient E-04302-2016-000039-00)
septiembre
de
2016.
(Núm.
expediente
E-04302-2016-000039-00)
7

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució
pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de
setembre
de
2016.
(Núm.
expedient
E-04302-2016-000040-00)

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Da cuenta de los estados de
ejecución presupuestaria y de situación de Tesorería a
30 de septiembre de 2016. (Núm. expediente
E-04302-2016-000040-00)

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs
de reposició interposat contra la Resolució núm.
CF-1440, de 21 de juny de 2016. (Núm. expedient
E-01101-2016-000699-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. CF-1440, de 21 de junio de 2016. (Núm.
expediente E-01101-2016-000699-00)

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici
actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local
(MD-PH-N-F), referència núm. 2439. (Núm. expedient
E-01101-2016-001370-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el reingreso al
servicio activo a puesto de trabajo de agente de Policía
Local (MD-PH-N-F), referencia núm. 2439. (Núm.
expediente E-01101-2016-001370-00)

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici
actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local
(MD-PH-N-F), referència núm. 2339. (Núm. expedient
E-01101-2016-001509-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el reingreso al
servicio activo a puesto de trabajo de agente de Policía
Local (MD-PH-N-F), referencia núm. 2339. (Núm.
expediente E-01101-2016-001509-00)

11

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de Coordinació Tècnica
Mitjana (TD), referència núm. 8173, en el Servici de
Descentralització i Participació Ciutadana. (Núm.
expedient E-01101-2016-001402-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de Coordinación Técnica
Media (TD), referencia núm. 8173, en el Servicio de
Descentralización y Participación Ciudadana. (Núm.
expediente E-01101-2016-001402-00)

12

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de cap secció (M) (TD),
referència núm. 1451, en el Servici de Mobilitat
Sostenible, Secció Regulació de la Circulació. (Núm.
expedient E-01101-2016-001404-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de jefe sección (M) (TD),
referencia núm. 1451, en el Servicio de Movilidad
Sostenible, Sección Regulación de la Circulación. (Núm.
expediente E-01101-2016-001404-00)

13

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament provisional per millora d'ocupació de tres
psicòlegs/gues en el Servici de Benestar Social i
Integració. (Núm. expedient E-01101-2016-001464-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento provisional por mejora de empleo de tres
psicólogos/as en el Servicio de Bienestar Social e
Integración. (Núm. expediente E-01101-2016-001464-00)

14

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d'una oficiala de servicis per a la
Delegació de Mobilitat Sostenible i Espai Públic. (Núm.
expedient E-01101-2016-001489-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de una oficiala de servicios para
la Delegación de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
(Núm. expediente E-01101-2016-001489-00)

15

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d'un tècnic mitjà de servicis socials
en el Servici de Benestar Social i Integració. (Núm.
expedient E-01101-2016-001492-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de un técnico medio de servicios
sociales en el Servicio de Bienestar Social e Integración.
(Núm. expediente E-01101-2016-001492-00)

16

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de SERVICIO DE PERSONAL. Propone el nombramiento
personal
eventual.
(Núm.
expedient de
personal
eventual.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-001559-00)
E-01101-2016-001559-00)

17

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la
Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals, desestimatòria del recurs especial en
matèria de contractació interposat contra l'acord de la
Junta de Govern Local d’1 de juliol de 2016,

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Da cuenta de la
Resolución del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, desestimatoria del recurso
especial en materia de contratación interpuesto contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de julio de
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d'adjudicació del contracte per a la gestió del servici
públic amb execució d'obres de rehabilitació de la zona
esportiva de Piscina València. (Núm. expedient
E-04101-2014-000087-00)

2016, de adjudicación del contrato para la gestión del
servicio público con ejecución de obras de rehabilitación
de la zona deportiva de Piscina Valencia. (Núm.
expediente E-04101-2014-000087-00)

18

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar la
concessió demanial per a l'explotació del bar-cafeteria
de la Central de Policia Local de València. (Núm.
expedient E-04101-2016-000052-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar la
concesión demanial para la explotación del bar-cafetería
de la Central de Policía Local de Valencia. (Núm.
expediente E-04101-2016-000052-00)

19

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el
‘Projecte modificat d'execució d'infraestructures per al
sistema de vídeo vigilància i comunicació per veu en els
jardins
del
Túria’.
(Núm.
expedient
E-04101-2016-000152-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone aprobar el
‘Proyecto modificado de ejecución de infraestructuras
para el sistema de video vigilancia y comunicación por
voz en los jardines del Turia’. (Núm. expediente
E-04101-2016-000152-00)

20

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, a Algoritmos Procesos y Diseños, SA, el
subministrament d’equipament hardware divers. (Núm.
expedient E-00801-2016-000158-00)

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, a Algoritmos Procesos y Diseños, SA, el
suministro de diverso equipamiento hardware. (Núm.
expediente E-00801-2016-000158-00)

21

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, a Informática El Corte Inglés, SA, el
subministrament d’equipament hardware divers. (Núm.
expedient E-00801-2016-000162-00)

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, a Informática El Corte Inglés, SA, el
suministro de diverso equipamiento hardware. (Núm.
expediente E-00801-2016-000162-00)

22

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor del Banc de
Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles i
quota finançament prima d'assegurança del proppassat
mes
de
setembre.
(Núm.
expedient
E-01401-2016-006692-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Banco
Santander, SA, correspondiente al alquiler de vehículos y
cuota financiación prima de seguro del pasado mes de
septiembre. (Núm. expediente E-01401-2016-006692-00)

23

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a
favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
(Núm. expedient E-01801-2016-004215-00)

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
autorizar y disponer un gasto y reconocer la obligación a
favor de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
(Núm. expediente E-01801-2016-004215-00)

24

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convalidar
l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre
de 2016, de concessió dels premis del Concurs de Falles
Experimentals Infantils i Falles Experimentals 2016.
(Núm. expedient E-01904-2016-000261-00)

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convalidar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de
septiembre de 2016, de concesion de los premios del
Concurso de Fallas Experimentales Infantiles y Fallas
Experimentales
2016.
(Núm.
expediente
E-01904-2016-000261-00)

25

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir
una subvenció a favor de la Federació Valenciana de
Moros
i
Cristians.
(Núm.
expedient
E-01904-2016-000328-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone conceder
una subvención a favor de la Federación Valenciana de
Moros
y
Cristianos.
(Núm.
expediente
E-01904-2016-000328-00)

26

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir
subvencions a determinades comissions per a la
construcció dels monuments de l'exercici faller
2015-2016. (Núm. expedient E-01904-2016-000366-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone conceder
subvenciones a determinadas comisiones para la
construcción de los monumentos del ejercicio fallero
2015-2016. (Núm. expediente E-01904-2016-000366-00)
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27

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir
subvencions a determinades comissions per a la
construcció dels monuments de l'exercici faller
2015-2016. (Núm. expedient E-01904-2016-000367-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone conceder
subvenciones a determinadas comisiones para la
construcción de los monumentos del ejercicio fallero
2015-2016. (Núm. expediente E-01904-2016-000367-00)

28

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el
pagament que cal justificar del jurat de la Comissió
Tècnica Valoradora en la convocatòria d'ajudes al sector
del teatre, circ i dansa 2016. (Núm. expedient
E-01905-2016-000188-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar el
pago a justificar del jurado de la Comisión Técnica
Valoradora en la convocatoria de ayudas al sector del
teatro, circo y danza 2016. (Núm. expediente
E-01905-2016-000188-00)

29

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone autorizar,
disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor disponer y reconocer una obligación de pago a favor de
de Neptuno al Sol, SL. (Núm. expedient Neptuno
al
Sol,
SL.
(Núm.
expediente
E-01905-2016-000198-00)
E-01905-2016-000198-00)

30

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar la convocatòria i bases del Premi
Senyera d'Art, modalitat escultura 2016. (Núm.
expedient E-02001-2016-000274-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar la convocatoria y bases
del Premio Senyera de Arte, modalidad escultura 2016.
(Núm. expediente E-02001-2016-000274-00)

31

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de
diverses factures del proppassat mes de juliol en
concepte de seguretat en els museus i monuments.
(Núm. expedient E-02001-2016-001085-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar el reconocimiento de
obligación de varias facturas del pasado mes de julio en
concepto de seguridad en los museos y monumentos.
(Núm. expediente E-02001-2016-001085-00)

32

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de
diverses factures del proppassat mes d’agost en
concepte de seguretat en els museus i monuments.
(Núm. expedient E-02001-2016-001024-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar el reconocimiento de
obligación de varias facturas del pasado mes de agosto
en concepto de seguridad en los museos y monumentos.
(Núm. expediente E-02001-2016-001024-00)

33

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
Povinet, SCV, de la factura del proppassat mes de
setembre del contracte per a la prestació del servici
especialitzat d’atenció a la família i infància (SEAFI).
(Núm. expedient E-02201-2011-006389-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor
de Povinet, SCV, de la factura del pasado mes de
septiembre del contrato para la prestación del servicio
especializado de atención a la familia e infancia (SEAFI).
(Núm. expediente E-02201-2011-006389-00)

34

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per Moviment
per la Pau, el Desarmament i la Llibertat relativa a la
subvenció concedida en la convocatòria d'acció social de
l'any 2015. (Núm. expedient E-02201-2015-000117-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad relativa
a la subvención concedida en la convocatoria de acción
social
del
año
2015.
(Núm.
expediente
E-02201-2015-000117-00)

35

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per la
Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a
l'Ocupació relativa a la subvenció concedida per al
desenvolupament d'un programa educatiu d'igualtat,
conciliació i prevenció de la violència contra les dones en
els centres educatius de la ciutat. (Núm. expedient
E-02201-2015-000397-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por la
Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el
Empleo relativa a la subvención concedida para el
desarrollo de un programa educativo de igualdad,
conciliación y prevención de la violencia contra las
mujeres en los centros educativos de la ciudad. (Núm.
expediente E-02201-2015-000397-00)

36

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de
pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE,
de la factura del proppassat mes de setembre del
contracte de gestió integral de la residència i centre de
dia de persones amb discapacitat intel·lectual ‘La Nostra

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar, disponer y reconocer la obligación de
pago a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la
factura del pasado mes de septiembre del contrato de
gestión integral de la residencia y centro de día para
personas con discapacidad intelectual ‘La Nostra
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Casa-Vall de la Ballestera’.
E-02201-2016-000432-00)

(Núm.

expedient Casa-Vall de la Ballestera’.
E-02201-2016-000432-00)

(Núm.

expediente

37

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor
d’Encuentro Urbano, SL, en concepte de gastos de
difusió del programa ‘València Conviu’. (Núm. expedient
E-02224-2016-000142-00)

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
autorizar, disponer y reconocer una obligación de pago a
favor de Encuentro Urbano, SL, en concepto de gastos
de difusión del programa ‘València Conviu’. (Núm.
expediente E-02224-2016-000142-00)

38

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament de diverses factures. (Núm.
expedient E-02301-2016-000158-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone autorizar,
disponer y reconocer la obligación de pago de diversas
facturas. (Núm. expediente E-02301-2016-000158-00)

39

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
alliberar un crèdit autoritzat, disposat i pendent de
document d'obligació a favor d’Emivasa. (Núm.
expedient E-02701-2014-000005-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
liberar un crédito autorizado, dispuesto y pendiente de
documento de obligación a favor de Emivasa. (Núm.
expediente E-02701-2014-000005-00)

40

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar la concessió d'una pròrroga en el termini
d'execució del projecte ‘Actuacions en matèria
d'infraestructures crítiques. Planta potabilitzadora del
Realó d'abastiment d'aigua potable de la ciutat de
València’. (Núm. expedient E-02701-2014-000527-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar la concesión de una prórroga en el plazo de
ejecución del proyecto ‘Actuaciones en materia de
infraestructuras críticas. Planta potabilizadora El Realón
de abastecimiento de agua potable de la ciudad de
Valencia’. (Núm. expediente E-02701-2014-000527-00)

41

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa exercitar la
segona pròrroga del contracte de prestació del servici de
les dependències fúnebres i arreplegada de cadàvers
judicials. (Núm. expedient E-02802-2016-000370-00)

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone ejercitar la
segunda prórroga del contrato de prestación del servicio
de las dependencias fúnebres y recogida de cadáveres
judiciales. (Núm. expediente E-02802-2016-000370-00)

42

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor
d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat
mes de setembre del servici de manteniment,
conservació i explotació dels forns crematoris. (Núm.
expedient E-02802-2016-000375-00)

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone autorizar,
disponer y reconocer una obligación de pago a favor de
Atroesa, correspondiente a la certificación del pasado
mes de septiembre del servicio de mantenimiento,
conservación y explotación de los hornos crematorios.
(Núm. expediente E-02802-2016-000375-00)

43

SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost
d'ingressos-Subvenció Servef Emcorp II 2015
Ajuntament
de
València.
(Núm.
expedient
E-02902-2015-000213-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reconocer derechos y minorar el compromiso en
el Presupuesto de ingresos-Subvención Servef Emcorp II
2015 Ayuntamiento de Valencia. (Núm. expediente
E-02902-2015-000213-00)

44

SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost
d'ingressos-Subvenció Servef Emcorp III 2015
Ajuntament
de
València.
(Núm.
expedient
E-02902-2015-000215-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reconocer derechos y minorar el compromiso en
el Presupuesto de ingresos-Subvención Servef Emcorp
III 2015 Ayuntamiento de Valencia. (Núm. expediente
E-02902-2015-000215-00)

45

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
acceptar les renúncies formulades en el programa de
beques municipals ‘La meua primera experiència laboral’
2016. (Núm. expedient E-02902-2016-000011-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aceptar las renuncias formuladas en el
programa de becas municipales ‘Mi primera experiencia
laboral’
2016.
(Núm.
expediente
E-02902-2016-000011-00)

46

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a
tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental
territorial i estratègica simplificada del PAA als carrers de
Rafael Tenes Escrich i del Miniaturista Messeguer.
(Núm. expedient E-03001-2009-000157-00)

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone la admisión a
trámite y consulta del procedimiento de evaluación
ambiental territorial y estratégica simplificada del PAA en
calles Rafael Tenes Escrich y Miniaturista Meseguer.
(Núm. expediente E-03001-2009-000157-00)
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47

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de
Santa
Isabel.
(Núm.
expedient
E-03103-2013-000006-00)

48

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 Betxí. (Núm. expedient E-03103-2014-000009-00)
calle Bechí. (Núm. expediente E-03103-2014-000009-00)

49

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar el projecte modificat núm. 1 de les obres
d'urbanització al carrer d'Atzeneta. (Núm. expedient
E-03301-2016-000109-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar el proyecto modificado núm. 1 de las
obras de urbanización en la calle Adzaneta. (Núm.
expediente E-03301-2016-000109-00)

50

SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES
D’EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució núm. SM-317,
de 16 de juliol de 2015, sobre denegació de llicència de
legalització
d'obres.
(Núm.
expedient
E-03501-2014-000030-00)

SERVICIO LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN. Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm.
SM-317, de 16 de julio de 2015, sobre denegación de
licencia de legalización de obras. (Núm. expediente
E-03501-2014-000030-00)

51

SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte
d’execució de les obres de remodelació del jardí al carrer
de
Ramón
de
Castro.
(Núm.
expedient
E-04001-2016-000475-00)

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar el
proyecto de ejecución de las obras de remodelación del
jardín en la calle Ramón de Castro. (Núm. expediente
E-04001-2016-000475-00)

52

SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte
de les obres d'enjardinament a l'antic camí de Farinós,
entre els carrers de Sant Columbà i de Masquefa. (Núm.
expedient E-04001-2016-000616-00)

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar el
proyecto de las obras de ajardinamiento en el antiguo
camino de Farinós, entre las calles San Columbano y
Masquefa. (Núm. expediente E-04001-2016-000616-00)

53

SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar la 32a modificació per transferència de crèdits
per a interessos de demora. (Núm. expedient
E-05501-2016-000058-00)

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar la 32ª modificación por transferencia de créditos
para intereses de demora. (Núm. expediente
E-05501-2016-000058-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

54(E) ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de
Govern Local de 3 de juliol de 2015, sobre delegació de
facultats resolutòries d’esta en diferents delegades i
delegats. (Núm. expedient E-00601-2015-000056-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
calle
Santa
Isabel.
(Núm.
expediente
E-03103-2013-000006-00)

ALCALDÍA. Propone modificar el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 3 de julio de 2015, sobre delegación
de facultades resolutorias de esta en diferentes
delegadas
y
delegados.
(Núm.
expediente
E-00601-2015-000056-00)

55(E) ALCALDIA. Proposa avocar facultats de resoldre ALCALDÍA. Propone avocar facultades de resolver
delegades. (Núm. expedient E-00601-2015-000113-00)
delegadas. (Núm. expediente E-00601-2015-000113-00)
56(E) COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ
ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa
acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General
de Funció Pública de la Generalitat Valenciana
destinada al finançament del Pla de Formació Contínua
2016 i regularitzar el corresponent projecte de gasto.
(Núm. expedient E-00207-2016-000009-00)

COORDINACIÓN
GENERAL
TÉCNICA
DE
INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y GESTIÓN DE
PERSONAS. Propone aceptar la subvención otorgada
por la Dirección General de Función Pública de la
Generalitat Valenciana destinada a la financiación del
Plan de Formación Continua 2016 y regularizar el
correspondiente proyecto de gasto. (Núm. expediente
E-00207-2016-000009-00)

57(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
modificar les bases i convocatòria de les ajudes València
Activa
Emprén
2016.
(Núm.
expedient
E-02902-2016-000118-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone modificar las bases y convocatoria de las
ayudas Valencia Activa Emprende 2016. (Núm.
expediente E-02902-2016-000118-00)
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58(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
autoritzar la subcontractació de les activitats
subvencionades en l'àmbit del conveni de col·laboració
en el marc del V Pacte per l'Ocupació en la ciutat de
València. (Núm. expedient E-02902-2016-000183-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone autorizar la subcontratación de las actividades
subvencionadas en el ámbito del convenio de
colaboración en el marco del V Pacto por el Empleo en la
ciudad
de
Valencia.
(Núm.
expediente
E-02902-2016-000183-00)

59(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar una modificació per transferència de crèdits del
sector pressupostari d'Ocupació i Emprenedoria. (Núm.
expedient E-02902-2016-000497-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar una modificación por transferencia de
créditos del sector presupuestario de Empleo y
Emprendimiento.
(Núm.
expediente
E-02902-2016-000497-00)

60(E) SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de
pagament corresponent a la factura emesa en concepte
de treballs de coordinació en seguretat i salut de
diverses obres d'infraestructura. (Núm. expedient
E-03301-2015-000248-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone autorizar, disponer, reconocer y liquidar la
obligación de pago correspondiente a la factura emitida
en concepto de trabajos de coordinación en seguridad y
salud de varias obras de infraestructura. (Núm.
expediente E-03301-2015-000248-00)

61(E) SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar la certificació final de les obres d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques a la ciutat de
València, finançades amb càrrec al pla de suport a la
inversió productiva en municipis de la Comunitat
Valenciana. (Núm. expedient E-03301-2014-000166-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar la certificación final de las obras de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en
la ciudad de Valencia, financiadas con cargo al plan de
apoyo a la inversión productiva en municipios de la
Comunidad
Valenciana.
(Núm.
expediente
E-03301-2014-000166-00)

62(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament
interí
de
quatre
auxiliars
administratius/ives.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-001556-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento
interino
de
cuatro
auxiliares
administrativos/as.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-001556-00)

63(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar un
d'alçada. (Núm. expedient E-01101-2016-001605-00)
recurso
de
alzada.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-001605-00)
64(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal tècnic mitjà, referència núm. 8225, en el
Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes. (Núm. expedient
E-01101-2016-001609-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal técnico medio, referencia núm.
8225, en el Servicio de Inspección de Tributos y Rentas.
(Núm. expediente E-01101-2016-001609-00)

65(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d’una auxiliar administrativa, referència núm. 363, en ‘No
inclosos
en
unitats
orgàniques’,
Àrea
de
Desenvolupament Econòmic Sostenible. (Núm.
expedient E-01101-2016-001627-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de una auxiliar administrativa, referencia núm.
363, en ‘No incluidos en unidades orgánicas’, Área de
Desarrollo Económico Sostenible. (Núm. expediente
E-01101-2016-001627-00)

66(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar el projecte de la sèptima modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost
municipal
2016.
(Núm.
expedient
E-05501-2016-000057-00)

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar el proyecto de la séptima modificación de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito del
Presupuesto municipal 2016. (Núm. expediente
E-05501-2016-000057-00)

67(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar les bases i la
convocatòria del Concurs de Relat Curt de la Junta
Municipal d’Abastos i el gasto corresponent. (Núm.
expedient E-02301-2016-000260-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar las
bases y la convocatoria del Concurso de Relato Corto de
la Junta Municipal de Abastos y el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-02301-2016-000260-00)
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68(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la distribució del
pressupost de la segona consulta ciutadana d'inversions
en barris. (Núm. expedient E-02301-2016-000361-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
distribución del presupuesto de la segunda consulta
ciudadana de inversiones en barrios. (Núm. expediente
E-02301-2016-000361-00)

69(E) SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar i abonar la factura emesa per Fomento Valencia
Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a la
certificació del servici de neteja del proppassat mes de
setembre. (Núm. expedient E-01201-2016-000614-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar y abonar la factura emitida por Fomento
Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, correspondiente
a la certificación del servicio de limpieza del pasado mes
de
septiembre.
(Núm.
expediente
E-01201-2016-000614-00)

70(E) SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació a favor de Vareser 96, SL,
corresponent a l'execució de mesures precautòries en
un immoble situat al carrer de la Reina. (Núm. expedient
E-03801-2016-000441-00)

SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación a favor de
Vareser 96, SL, correspondiente a la ejecución de
medidas precautorias en un inmueble situado en la calle
de
la
Reina.
(Núm.
expediente
E-03801-2016-000441-00)

71(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal administratiu, referència núm. 421, en la
Secretaria
d'Àrea
I.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-001617-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal administrativo, referencia núm.
421, en la Secretaría de Área I. (Núm. expediente
E-01101-2016-001617-00)

72(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una
modificació per transferència de crèdits del sector
pressupostari de Cultura Festiva. (Núm. expedient
E-01904-2016-000568-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar
una modificación por transferencia de créditos del sector
presupuestario de Cultura Festiva. (Núm. expediente
E-01904-2016-000568-00)

73(E) SERVICI DE VIVENDA. Proposa encarregar a la societat
Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, la redacció de la
documentació de diversos projectes destinats al pla
especial de suport a la inversió productiva en municipis
de la Comunitat Valenciana. (Núm. expedient
E-03910-2016-000031-00)

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone encargar a la
sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, la redacción
de la documentación de varios proyectos destinados al
plan especial de apoyo a la inversión productiva en
municipios de la Comunidad Valenciana. (Núm.
expediente E-03910-2016-000031-00)

74(E) SERVICI DE VIVENDA. Proposa publicar en el Butlletí
Oficial de la Província la relació de sol·licituds
presentades en la segona convocatòria de subvencions
per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució
edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana
del Cabanyal-el Canyamelar. (Núm. expedient
E-03910-2016-000012-00)

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia la relación de solicitudes
presentadas en la segunda convocatoria de
subvenciones para la rehabilitación de edificios y
viviendas y sustitución edificatoria en el área de
regeneración
y
renovación
urbana
del
Cabañal-Cañamelar.
(Núm.
expediente
E-03910-2016-000012-00)

75(E) MOCIÓ impulsora del tinent d'alcalde delegat de
Planificació i Gestió Urbana. Proposa encarregar a la
societat Plan Cabanyal-Canyameral, SA, la redacció del
projecte bàsic ‘Rehabilitació edifici oficina Pla
Cabanyal-Canyamelar al carrer d’Empar Guillem, 4’.
(Núm. expedient E-C1509-2016-000009-00)

MOCIÓN impulsora del teniente de alcalde delegado de
Planificación y Gestión Urbana. Propone encargar a la
sociedad Plan Cabanyal-Canyameral, SA, la redacción
del proyecto básico ‘Rehabilitación edificio oficina Plan
Cabanyal-Canyamelar en calle Amparo Guillem, 4’.
(Núm. expediente E-C1509-2016-000009-00)

8/8
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

