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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

16 de març de 2017 / 16 de marzo de 2017

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 10 de març de 2017.
celebrada el día 10 de marzo de 2017.

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que
declara la no admissió del Recurs PA núm. 431/16,
interposat contra la desestimació presumpta de sol·licitud
de devolució d'ingressos indeguts per liquidació de
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa
urbana.
(Núm.
expedient
E-00501-2017-000073-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, que declara la
inadmisión del Recurso PA núm. 431/16, interpuesto
contra la desestimación presunta de solicitud de
devolución de ingresos indebidos por liquidación del
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza
urbana.
(Núm.
expediente
E-00501-2017-000073-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4,
desestimatòria del Recurs PO núm. 371/14, en matèria
de responsabilitat patrimonial. (Núm. expedient
E-00501-2017-000085-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, desestimatoria del
Recurso PO núm. 371/14, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000085-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1,
desestimatòria del Recurs PA núm. 414/16, interposat
contra resolució del Jurat Tributari recaiguda en
reclamació seguida contra desestimació presumpta de
sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per
liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana. (Núm. expedient
E-00501-2017-000074-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, desestimatoria del
Recurso PA núm. 414/16, interpuesto contra resolución
del Jurado Tributario recaída en reclamación seguida
contra desestimación presunta de solicitud de devolución
de ingresos indebidos por liquidación del impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana. (Núm. expediente E-00501-2017-000074-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, Contencioso-Administrativo núm. 6, estimatoria del
1/7

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
16 de març de 2017 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
16 de marzo de 2017 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Dmei 9mx8 LgEa HWZ0 Z7E4 0Zq+ p6w=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

estimatòria del Recurs PA núm. 243/16, interposat contra
acord del Jurat Tributari recaiguda en reclamació contra
denegació de devolució de taxa per retirada de vehicles.
(Núm. expedient E-00501-2017-000075-00)

recurso PA núm. 243/16, interpuesto contra acuerdo del
Jurado Tributario recaída en reclamación contra
denegación de devolución de tasa por retirada de
vehículos. (Núm. expediente E-00501-2017-000075-00)

6

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de
2017. (Núm. expedient E-04302-2017-000005-00)

INTERVENCIÓN
DE
PRESUPUESTOS. Propone
cálculo del periodo medio de
febrero
de
2017.
E-04302-2017-000005-00)

7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una
substitució en contractació laboral temporal del personal
amb destinació al projecte ‘Orienta 2016 Ajuntament de
València’. (Núm. expedient E-01101-2016-001926-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar una
sustitución en la contratación laboral temporal del
personal con destino al proyecto ‘Orienta 2016
Ayuntamiento de Valencia’. (Núm. expediente
E-01101-2016-001926-00)

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'òrgan
selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la
constitució d'una borsa de treball d'auxiliars
administratius/ves.
(Núm.
expedient
E-01101-2016-001929-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone modificar el órgano
selectivo que ha de juzgar la convocatoria para la
constitución de una bolsa de trabajo de auxiliares
administrativos/as.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-001929-00)

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error
material advertit en les bases de la convocatòria per a la
constitució d’una borsa de treball d’arquitectes per a
futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
(Núm. expedient E-01101-2016-002012-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar un error
material advertido en las bases de la convocatoria para
la constitución de una bolsa de trabajo de arquitectos/as
para futuros nombramientos por mejora de empleo e
interinidades.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-002012-00)

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
d’una borsa de treball de lletrat/da. (Núm. expedient constitución de una bolsa de trabajo de letrado/a. (Núm.
E-01101-2017-000387-00)
expediente E-01101-2017-000387-00)

11

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el
procediment per a contractar la prestació del servici
d'atenció a urgències socials i suport i col·laboració en
emergències en la ciutat de València, classificar les
proposicions i requerir l'oferta econòmicament més
avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
(Núm. expedient E-04101-2016-000024-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone declarar válido el
procedimiento para contratar la prestación del servicio de
atención a urgencias sociales y apoyo y colaboración en
emergencias en la ciudad de Valencia, clasificar las
proposiciones y requerir a la oferta económicamente más
ventajosa previamente a la adjudicación del contrato.
(Núm. expediente E-04101-2016-000024-00)

12

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la
prestació de servicis externs de manteniment i reparació
de vehicles i equips mòbils adscrits al parc mòbil de
l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i
aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
(Núm. expedient E-04101-2017-000004-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
prestación de servicios externos de mantenimiento y
reparación de vehículos y equipos móviles adscritos al
parque móvil del Ayuntamiento de Valencia, convocar
procedimiento abierto y aprobar los pliegos de
condiciones y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-04101-2017-000004-00)

13

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a fi
d’inscriure-la en el registre, la cessió obligatòria i gratuïta
d’unes parcel·les situades al quarter de Benimaclet i a la
partida
de
Sant
Tomàs.
(Núm.
expedient
E-05301-2001-000423-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aceptar, al objeto
de su inscripción registral, la cesión obligatoria y gratuita
de unas parcelas situadas en el cuartel de Benimaclet y
en la partida de Santo Tomás. (Núm. expediente
E-05301-2001-000423-00)

14

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone dejar sin efecto
l’acord de la Junta de Govern Local 10 de juny de 2016. el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de junio
(Núm. expedient E-05304-2013-000022-00)
de 2016. (Núm. expediente E-05304-2013-000022-00)

15

SERVICI

DE

PATRIMONI.

Proposa

CONTABILIDAD
Y
publicar los datos del
pago a proveedores de
(Núm.
expediente

desestimar SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone desestimar
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al·legacions i ordenar la retirada de la tanca instal·lada
en una propietat municipal destinada a espais lliures
situada junt al carrer de la Vall de la Ballestera. (Núm.
expedient E-05304-2015-000002-00)

alegaciones y ordenar la retirada de la valla instalada en
una propiedad municipal destinada a espacios libres
situada junto a la calle Valle de la Ballestera. (Núm.
expediente E-05304-2015-000002-00)

16

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 de febrer 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-05304-2017-000002-00)

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 febrero 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-05304-2017-000002-00)

17

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació de diverses
factures
corresponents
als
subministraments
d'electricitat, combustible i gas natural, i als servicis de
telefonia mòbil i postals de l'Ajuntament. (Núm. expedient
E-01201-2017-000180-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación de
varias facturas correspondientes a los suministros de
electricidad, combustible y gas natural, y a los servicios
de telefonía móvil y postales del Ayuntamiento. (Núm.
expediente E-01201-2017-000180-00)

18

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa acceptar la subvenció derivada del
conveni de col·laboració firmat amb l'Autoritat Portuària
de València i aprovar la corresponent modificació de
crèdits. (Núm. expedient E-01501-2017-000066-00)

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone aceptar la subvención derivada del
convenio de colaboración suscrito con la Autoridad
Portuaria de Valencia y aprobar la correspondiente
modificación
de
créditos.
(Núm.
expediente
E-01501-2017-000066-00)

19

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de
contractació centralitzada de béns i servicis de la
Direcció General de Racionalització i Centralització de la
Contractació, el subministrament d'un vehicle furgó de
salvament
diversos.
(Núm.
expedient
E-01501-2017-000076-00)

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone adjudicar, mediante procedimiento de
contratación centralizada de bienes y servicios de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación, el suministro de un vehículo furgón de
salvamento
varios.
(Núm.
expediente
E-01501-2017-000076-00)

20

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos
proveïdors corresponent a certificacions emeses per
diferents
conceptes.
(Núm.
expedient
E-01801-2017-000479-00)

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación a favor de
varios proveedores correspondiente a certificaciones
emitidas por diferentes conceptos. (Núm. expediente
E-01801-2017-000479-00)

21

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés
efectuat per l'Associació contra els Abusos Sexuals en la
Infància (ACASI), en concepte de reintegrament total de
la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern
Local de 13 de gener de 2017. (Núm. expedient
E-01902-2017-000064-00)

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aceptar el ingreso
efectuado por la Asociación contra los Abusos Sexuales
en la Infancia (ACASI), en concepto de reintegro total de
la subvención concedida por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 13 de enero de 2017. (Núm.
expediente E-01902-2017-000064-00)

22

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la
programació del segon trimestre de 2017 del Centre
Cultural
La
Rambleta.
(Núm.
expedient
E-01905-2016-000255-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar la
programación del segundo trimestre de 2017 del Centro
Cultural
La
Rambleta.
(Núm.
expediente
E-01905-2016-000255-00)

23

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar a la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport les
ajudes convocades per a l'adquisició de material
bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura
públiques de la xarxa de biblioteques públiques

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone solicitar a
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte las ayudas convocadas para la adquisición de
material bibliográfico para las bibliotecas y agencias de
lectura públicas de la red de bibliotecas públicas
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municipals
de
València.
E-01905-2017-000064-00)

(Núm.

expedient municipales
de
Valencia.
E-01905-2017-000064-00)

(Núm.

expediente

24

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una
factura derivada de contracte menor de 2016. (Núm.
expedient E-02001-2016-000913-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTORICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconer la obligación de pago de
una factura derivada de contrato menor de 2016. (Núm.
expediente E-02001-2016-000913-00)

25

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
factures. (Núm. expedient E-02001-2017-000225-00)
de
varias
facturas.
(Núm.
expediente
E-02001-2017-000225-00)

26

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa accedir a la segona
pròrroga dels contractes de concessió administrativa per
a la gestió del servici públic municipal de sis escoles
infantils de titularitat municipal. (Núm. expedient
E-02101-2016-000066-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone acceder a la
segunda prórroga de los contratos de concesión
administrativa para la gestión del servicio público
municipal de seis escuelas infantiles de titularidad
municipal. (Núm. expediente E-02101-2016-000066-00)

27

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa accedir a la primera
pròrroga dels contractes de concessió administrativa per
a la gestió del servici públic municipal de dos escoles
infantils de titularitat municipal. (Núm. expedient
E-02101-2017-000053-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone acceder a la
primera prórroga de los contratos de concesión
administrativa para la gestión del servicio público
municipal de dos escuelas infantiles de titularidad
municipal. (Núm. expediente E-02101-2017-000053-00)

28

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte
de gestió del centre de dia per a jóvens ‘Malva-rosa’.
(Núm. expedient E-02201-2013-002131-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la tercera revisión de precios del
contrato de gestión del centro de día para jóvenes
‘Malvarrosa’.
(Núm.
expediente
E-02201-2013-002131-00)

29

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar les reformulacions presentades per
diverses entitats relatives a projectes subvencionats 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 las reformulaciones presentadas por
varias entidades relativas a proyectos subvencionados
en la convocatoria de acción social del año 2015. (Núm.
expediente E-02201-2015-000117-00)

30

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de
meses de solidaritat de l’any 2015. (Núm. expedient
E-02201-2015-000122-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la modificación de varios proyectos de
mesas de solidaridad del año 2015. (Núm. expediente
E-02201-2015-000122-00)

31

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el projecte de modificació del
Reglament del Consell Municipal d'Acció Social. (Núm.
expedient E-02201-2016-000150-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el proyecto de modificación del
Reglamento del Consejo Municipal de Acción Social.
(Núm. expediente E-02201-2016-000150-00)

32

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar les reformulacions presentades per
diverses entitats relatives a projectes subvencionats en
la convocatòria d'acció social de l'any 2016. (Núm.
expedient E-02201-2016-000362-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar las reformulaciones presentadas por
varias entidades relativas a proyectos subvencionados
en la convocatoria de acción social del año 2016. (Núm.
expediente E-02201-2016-000362-00)

33

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la
realització
de
projectes
d'educació
per
al
desenvolupament, convocatòria 2016. (Núm. expedient
E-02201-2016-000430-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la concesión de ayudas para la
realización de proyectos de educación para el desarrollo,
convocatoria
2016.
(Núm.
expediente
E-02201-2016-000430-00)

34

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació i el Propone aprobar el reconocimiento de la obligación y el
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pagament de la factura corresponent a la compra pago de la factura correspondiente a la compra de
d'efectes d'higiene per als usuaris del casal d'esplai de enseres de higiene para los usuarios del casal d'esplai
Rocafort. (Núm. expedient E-02227-2017-000005-00)
de
Rocafort.
(Núm.
expediente
E-02227-2017-000005-00)
35

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de
16 de desembre de 2016, sobre concessió de
subvencions de la convocatòria per a la realització de
projectes de cooperació internacional per al
desenvolupament de l’any 2016. (Núm. expedient
E-02227-2017-000006-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 16 de diciembre de 2016, sobre concesión de
subvenciones de la convocatoria para la realización de
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
del
año
2016.
(Núm.
expediente
E-02227-2017-000006-00)

36

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a favor de
l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de
València destinada al manteniment dels clubs de jubilats
i pensionistes, exercici 2016. (Núm. expedient
E-02224-2016-000090-00)

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar la justificación de la subvención concedida a
favor de la Asociación Democrática de Jubilados y
Pensionistas de Valencia destinada al mantenimiento de
los clubes de jubilados y pensionistas, ejercicio 2016.
(Núm. expediente E-02224-2016-000090-00)

37

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA. Proposa
autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l’obligació de
pagament a favor de diversos proveïdors de les factures
emeses per diversos conceptes. (Núm. expedient
E-02701-2017-000131-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de
pago a favor de varios proveedores de las facturas
emitidas por diversos conceptos. (Núm. expediente
E-02701-2017-000131-00)

38

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la segona
pròrroga del contracte de prestació de la concessió
demanial de l'explotació del bar cafeteria del Cementeri
General
de
València.
(Núm.
expedient
E-02802-2017-000047-00)

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone aprobar la
segunda prórroga del contrato de prestación de la
concesión demanial de la explotación del bar cafetería
del Cementerio General de Valencia. (Núm. expediente
E-02802-2017-000047-00)

39

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
desestimar la sol·licitud de retaxació d’una parcel·la
situada al carrer de Palomar. (Núm. expedient
E-03103-2009-000025-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
desestimar la solicitud de retasación de una parcela
situada en la calle Palomar. (Núm. expediente
E-03103-2009-000025-00)

40

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rebutjar
el full d’estimació de part de la propietat relativa a
l'expropiació d’una parcel·la situada al camí fondo del
Grau. (Núm. expedient E-03103-2013-000048-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
rechazar la hoja de aprecio de parte de la propiedad
relativa a la expropiación de una parcela situada en el
camino hondo del Grao. (Núm. expediente
E-03103-2013-000048-00)

41

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar
expedient d’expropiació d’una parcel·la situada entre els
carrers d’Álvarez de Sotomayor, del Castell de Cullera i
de Fernando Cabedo Torrents (dibuixant). (Núm.
expedient E-03103-2014-000054-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone iniciar
expediente de expropiación de una parcela situada entre
las calles Álvarez de Sotomayor, Castillo de Cullera y
Fernando Cabedo Torrents (dibujante). (Núm.
expediente E-03103-2014-000054-00)

42

SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES
D’EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4668,
de 17 de novembre de 2016, sobre modificació de
llicència. (Núm. expedient E-03502-2008-000252-00)

SERVICIO LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN. Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm.
SM-4668, de 17 de noviembre de 2016, sobre
modificación
de
licencia.
(Núm.
expediente
E-03502-2008-000252-00)

43

MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna
compte de la programació del Teatre El Musical
corresponent al segon trimestre de 2017. (Núm.
expedient E-01905-2016-000248-00)

MOCIÓN de la concejala delegada de Acción Cultural.
Da cuenta de la programación del Teatro El Musical
correspondiente al segundo trimestre de 2017. (Núm.
expediente E-01905-2016-000248-00)
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PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

44(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar a la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport les
ajudes convocades per a l'adquisició d’equipament per a
les biblioteques i agències de lectura públiques de les
entitats
locals.
(Núm.
expedient
E-01905-2017-000069-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone solicitar a
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte las ayudas convocadas para la adquisición de
equipamiento para las bibliotecas y agencias de lectura
públicas de las entidades locales. (Núm. expediente
E-01905-2017-000069-00)

45(E) SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar i
abonar les indemnitzacions als alcaldes dels pobles de
València corresponents a l’any 2017. (Núm. expedient
E-02310-2017-000062-00)

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALENCIA. Propone
aprobar y abonar las indemnizaciones a los alcaldes de
los pueblos de Valencia correspondientes al año 2017.
(Núm. expediente E-02310-2017-000062-00)

46(E) SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa denegar la sol·licitud
de suspensió de la Resolució núm. GO-811, de 10 de
febrer de 2017, sobre cessament immediat del
funcionament d'una activitat. (Núm. expedient
E-03901-2016-001600-00)

SERVICIO DE ACTIVIDADES. Propone denegar la
solicitud de suspensión de la Resolución núm. GO-811,
de 10 de febrero de 2017, sobre cese inmediato del
funcionamiento de una actividad. (Núm. expediente
E-03901-2016-001600-00)

47(E) MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el
procediment per a contractar la prestació del servici de
gestió, informació i animació en els centres municipals
de Joventut, classificar les proposicions i requerir l'oferta
econòmicament més avantatjosa prèviament a
l'adjudicació
del
contracte.
(Núm.
expedient
E-04101-2016-000025-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone declarar válido el
procedimiento para contratar la prestación del servicio de
gestión, información y animación en los centros
municipales de Juventud, clasificar las proposiciones y
requerir a la oferta económicamente más ventajosa
previamente a la adjudicación del contrato. (Núm.
expediente E-04101-2016-000025-00)

48(E) SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un
conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià
d'Administració Tributària en matèria d'embargaments
per sancions de multes de trànsit i ORA a realitzar fora
del terme municipal de València. (Núm. expedient
E-04901-2017-000084-00)

SERVICIO DE TESORERÍA. Propone aprobar un
convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de
Administración Tributaria en materia de embargos por
sanciones de multas de tráfico y ORA a realizar fuera del
término municipal de Valencia. (Núm. expediente
E-04901-2017-000084-00)

DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
49(E) SERVICI
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres. (Núm. expedient E-H4969-2017-000002-00)

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones
y
obras.
(Núm.
expediente
E-H4969-2017-000002-00)

50(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al
servici actiu amb adscripció al lloc de treball de tècnica
superior en el Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental,
Contaminació Acústica i Platges. (Núm. expedient
E-01101-2015-000813-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone acceder al
reingreso al servicio activo con adscripción al puesto de
trabajo de técnica superior en el Servicio de Calidad y
Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y
Playas. (Núm. expediente E-01101-2015-000813-00)

51(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al
servici actiu al lloc reservat de personal tècnic mitjà en el
Servici de Disciplina Urbanística. (Núm. expedient
E-01101-2017-000247-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone acceder al
reingreso al servicio activo al puesto reservado de
personal técnico medio en el Servicio de Disciplina
Urbanística.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-000247-00)

52(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar la 6a modificació per transferència de crèdits del
Pressupost
2017.
(Núm.
expedient
E-05501-2017-000012-00)

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar la 6ª modificación por transferencia de créditos
del
Presupuesto
2017.
(Núm.
expediente
E-05501-2017-000012-00)

53(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la relació de SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la relación
llocs
de
treball
2017.
(Núm.
expedient de puestos de trabajo 2017. (Núm. expediente
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