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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

29 de setembre de 2017 / 29 de septiembre 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 22 de setembre de 2017.
celebrada el día 22 de septiembre de 2017.

2

DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.
Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió
Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de
13 de setembre de 2017. (Núm. expedient
E-05692-2017-000004-00)

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD. Da
cuenta de los dictámenes emitidos por la Comisión
Municipal de Unificación de Criterios Técnicos en sesión
de 13 de septiembre de 2017. (Núm. expediente
E-05692-2017-000004-00)

3

SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL. Proposa aprovar el projecte de modificació
puntual del Reglament Orgànic del Govern i
Administració de l'Ajuntament de València. (Núm.
expedient E-00400-2017-000019-00)

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL. Propone aprobar el proyecto de
modificación puntual del Reglamento Orgánico del
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
València. (Núm. expediente E-00400-2017-000019-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10,
desestimatòria del Recurs PO núm. 411/16, en matèria
de responsabilitat patrimonial. (Núm. expedient
E-00501-2017-000262-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 10, desestimatoria del
Recurso PO núm. 411/16, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000262-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que
declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 421/16,
interposat contra la devolució d’una factura derivada del
contracte de gestió del servici de retirada de vehicles de
la
via
pública.
(Núm.
expedient
E-00501-2017-000256-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, que declara la
inadmisibilidad del Recurso PO núm. 421/16, interpuesto
contra la devolución de una factura derivada del contrato
de gestión del servicio de retirada de vehículos de la vía
pública. (Núm. expediente E-00501-2017-000256-00)

6

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar el
de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-998, recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
de 17 de desembre de 2016. (Núm. expedient núm. CF-998, de 17 de diciembre de 2016. (Núm.
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E-01002-2015-000463-00)

expediente E-01002-2015-000463-00)

7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa una substitució en la
contractació de personal docent del projecte T’Avalem
Atenció a la Ciutadania. (Núm. expedient
E-01101-2017-000714-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone una sustitución en
la contratación de personal docente del proyecto
T’Avalem Atención a la Ciudadanía. (Núm. expediente
E-01101-2017-000714-00)

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc de personal administratiu, referència núm. 7651,
en el Servici de Servicis Centrals Tècnics. (Núm.
expedient E-01101-2017-001251-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de personal administrativo,
referencia núm. 7651, en el Servicio de Servicios
Centrales
Técnicos.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001251-00)

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de ‘Test selecció
d'intendent/a principal i correcció’. (Núm. expedient
E-01101-2017-001426-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de ‘Test
selección intendente/a principal y corrección’. (Núm.
expediente E-01101-2017-001426-00)

10

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el
procediment per a contractar el servici de vigilància i
seguretat de les instal·lacions i contingut, incloent-hi els
fons museístics, dels museus i monuments dependents
de la Delegació de Cultura, i requerir l'oferta
econòmicament més avantatjosa prèviament a
l'adjudicació
del
contracte.
(Núm.
expedient
E-04101-2016-000023-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone declarar válido el
procedimiento para contratar el servicio de vigilancia y
seguridad de las instalaciones y contenido, incluidos los
fondos museísticos, de los museos y monumentos
dependientes de la Delegación de Cultura, y requerir a la
oferta económicamente más ventajosa previamente a la
adjudicación
del
contrato.
(Núm.
expediente
E-04101-2016-000023-00)

11

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa autoritzar la
constitució d'una hipoteca sobre la concessió
administrativa de la instal·lació esportiva Piscina
València. (Núm. expedient E-04101-2016-000217-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone autorizar la
constitución de una hipoteca sobre la concesión
administrativa de la instalación deportiva Piscina
Valencia. (Núm. expediente E-04101-2016-000217-00)

12

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar una
sol·licitud de concessió per a ocupar un solar de domini
públic municipal per a instal·lar una caravana com a
vivenda. (Núm. expedient O-00501-2017-000018-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone desestimar una
solicitud de concesión para ocupar un solar de dominio
público municipal para instalar una caravana como
vivienda. (Núm. expediente O-00501-2017-000018-00)

13

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone enajenar, por
contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer del razón de colindancia, una parcela municipal situada en la
Riu Tajo. (Núm. expedient E-05305-2017-000007-00)
calle
Río
Tajo.
(Núm.
expediente
E-05305-2017-000007-00)

14

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa extingir la servitud
de llums i vistes que grava la finca núm. 11829 per a
cedir-la a l'Ajuntament en ple domini, atés que la
parcel·la passa a tindre la qualificació de vial. (Núm.
expedient E-05307-2014-000008-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone extinguir la
servidumbre de luces y vistas que grava la finca núm.
11829 para cederla al Ayuntamiento en pleno dominio,
dado que la parcela pasa a tener la calificación de vial.
(Núm. expediente E-05307-2014-000008-00)

15

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització
per a transmetre la concessió existent sobre el sòl
municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
(Núm. expedient E-05307-2017-000055-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aprobar la
autorización para transmitir la concesion existente sobre
el suelo municipal de un inmueble situado en la calle
Eugenia
Viñes.
(Núm.
expediente
E-05307-2017-000055-00)

16

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització
per a transmetre la concessió existent sobre el sòl
municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
(Núm. expedient E-05307-2017-000061-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aprobar la
autorización para transmitir la concesion existente sobre
el suelo municipal de un inmueble situado en la calle
Eugenia
Viñes.
(Núm.
expediente
E-05307-2017-000061-00)

17

SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar un conveni de SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar un
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col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns
de València en l'àmbit de la promoció i ús de les noves
tecnologies i l'administració electrònica. (Núm. expedient
E-00202-2017-000010-00)

convenio de colaboración con la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Valencia en el ámbito de la
promoción y uso de las nuevas tecnologías y la
administración
electrónica.
(Núm.
expediente
E-00202-2017-000010-00)

18

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el
procediment de contractació centralitzada de la Direcció
General de Racionalització i Centralització de la
Contractació el subministrament de quatre-cents
vint-i-cinc
monitors.
(Núm.
expedient
E-00801-2017-000131-00)

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. Propone adjudicar, mediante el
procedimiento de contratación centralizada de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación el suministro de cuatrocientos veinticinco
monitores. (Núm. expediente E-00801-2017-000131-00)

19

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar i abonar la factura corresponent a la certificació
del servici de neteja de les dependències municipals del
proppassat mes de juliol. (Núm. expedient
E-01201-2017-000485-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar y abonar la factura correspondiente a la
certificación del servicio de limpieza de las dependencias
municipales del pasado mes de julio. (Núm. expediente
E-01201-2017-000485-00)

20

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del
terrat de l’edifici ‘Torres Proval V-VI’, situat a l'avinguda
de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
(Núm. expedient E-01501-2006-000229-00)

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone prorrogar el contrato de arrendamiento
de la azotea del edificio ‘Torres Proval V-VI’, situado en
la avenida Gola de Puchol, y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01501-2006-000229-00)

21

BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència
corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau
de la Música i Congressos de València. (Núm. expedient
E-01601-2017-000001-00)

BANDA MUNICIPAL. Propone aprobar una transferencia
corriente a favor del organismo autónomo municipal
Palacio de la Música y Congresos de València. (Núm.
expediente E-01601-2017-000001-00)

22

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprovar una modificació de crèdits per generació aprobar una modificación de créditos por generación de
d'ingressos. (Núm. expedient E-01801-2016-003475-00) ingresos. (Núm. expediente E-01801-2016-003475-00)

23

SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de
pagament d’una factura del contracte de manteniment
d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva
Municipal. (Núm. expedient E-01903-2017-000382-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone reconocer la
obligación de pago de una factura del contrato de
mantenimiento de edificios e instalaciones de la
Fundación Deportiva Municipal. (Núm. expediente
E-01903-2017-000382-00)

24

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement
d'obligació
corresponent
al
subministrament de material per al Museu Faller. (Núm.
expedient E-01904-2015-000520-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente al
suministro de material para el Museo Fallero. (Núm.
expediente E-01904-2015-000520-00)

25

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent als treballs de
restauració i conservació dels cartells anunciadors de la
festa de les Falles del Museu Faller de diversos anys.
(Núm. expedient E-01904-2016-000571-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a los
trabajos de restauración y conservación de los carteles
anunciadores de la fiesta de las Fallas del Museo Fallero
de
diversos
años.
(Núm.
expediente
E-01904-2016-000571-00)

26

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte d'adquisició d'un
moble per al Museu Faller. (Núm. expedient
E-01904-2016-000589-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de adquisición
de un mueble para el Museo Fallero. (Núm. expediente
E-01904-2016-000589-00)

27

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
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l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de organización y celebración de eventos y festividades del
l'any 2018 i part de l'any 2019. (Núm. expedient año 2018 y parte del año 2019. (Núm. expediente
E-01904-2017-000548-00)
E-01904-2017-000548-00)
28

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el
major gasto produït per l'increment del cànon
d'explotació del centre cultural ‘la Rambleta’. (Núm.
expedient E-01905-2017-000104-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar el
mayor gasto producido por el incremento del canon de
explotación del centro cultural ‘La Rambleta’. (Núm.
expediente E-01905-2017-000104-00)

29

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una
addenda al conveni de col·laboració amb diverses
associacions d'arts escèniques per a crear un espai
comú (Coworking) en el Teatre El Musical. (Núm.
expedient E-01905-2017-000143-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
una adenda al convenio de colaboracion con varias
asociaciones de artes escénicas para crear un espacio
común (Coworking) en el Teatro El Musical. (Núm.
expediente E-01905-2017-000143-00)

30

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
concedir una subvenció a favor de l'entitat Mostra Viva
Cinema
del
Mediterrani.
(Núm.
expedient
E-02000-2017-000053-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
conceder una subvención a favor de la entidad Mostra
Viva Cinema del Mediterrani. (Núm. expediente
E-02000-2017-000053-00)

31

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar la pròrroga del conveni amb la
Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez per a
la difusió de l'obra i figura de Vicente Blasco Ibáñez.
(Núm. expedient E-02001-2012-000277-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar la prórroga del convenio
con la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco
Ibáñez para la difusión de la obra y figura de Vicente
Blasco
Ibáñez.
(Núm.
expediente
E-02001-2012-000277-00)

32

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reconeixement d’obligació d’una
factura del servici d’informació, mediació i
assessorament en matèria de vivenda. (Núm. expedient
E-02201-2013-003299-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de una
factura del servicio de información, mediación y
asesoramiento en materia de vivienda. (Núm. expediente
E-02201-2013-003299-00)

33

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la resolució de la convocatòria d’ajudes
de servicis socials per a sufragar gastos de menjador
escolar durant el curs 2017/2018. (Núm. expedient
E-02201-2017-000132-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la resolución de la convocatoria de
ayudas de servicios sociales para sufragar gastos de
comedor escolar durante el curso 2017/2018. (Núm.
expediente E-02201-2017-000132-00)

34

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada
Familiar
2017.
(Núm.
expedient
E-02201-2017-000134-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a servicios prestados en el Punto de
Encuentro
Familiar
2017.
(Núm.
expediente
E-02201-2017-000134-00)

35

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa donar la conformitat a la concessió d'una
subvenció a favor de l'Associació Iniciatives Solidàries
per a col·laborar en el programa de formació i ocupació
per a jóvens amb dificultats d'accés a este. (Núm.
expedient E-02201-2017-000281-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone dar la conformidad a la concesión de una
subvención a favor de la Asociación Iniciatives Solidàries
para colaborar en el programa de formación y empleo
para jóvenes con dificultades de acceso al mismo. (Núm.
expediente E-02201-2017-000281-00)

36

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada
per ECOSOL del projecte subvencionat en la
convocatòria de cooperació internacional per al
desenvolupament de l'any 2016. (Núm. expedient
E-02201-2016-000190-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la reformulación
solicitada por ECOSOL del proyecto subvencionado en
la convocatoria de cooperación internacional para el
desarrollo del año 2016. (Núm. expediente
E-02201-2016-000190-00)

37

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini MIGRACIÓN. Propone aprobar la ampliación del plazo
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d’execució sol·licitada per JARIT del projecte
subvencionat en la convocatòria de cooperació
internacional per al desenvolupament 2016. (Núm.
expedient E-02201-2016-000190-00)

de ejecución solicitada por JARIT del proyecto
subvencionado en la convocatoria de cooperación
internacional para el desarrollo 2016. (Núm. expediente
E-02201-2016-000190-00)

38

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini
d’execució sol·licitada per l'Associació Jóvens i
Desenvolupament del projecte subvencionat en la
convocatòria de sensibilització social i educació per al
desenvolupament
2016.
(Núm.
expedient
E-02201-2016-000430-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la ampliación del plazo
de ejecución solicitada por la Asociación Jóvenes y
Desarrollo del proyecto subvencionado en la
convocatoria de sensibilización social y educación para
el
desarrollo
2016.
(Núm.
expediente
E-02201-2016-000430-00)

39

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa modificar el règim jurídic de la
concessió directa d'una subvenció a favor de CESAL per
al desenvolupament d’un projecte d'ajuda humanitària
d'emergència
al
Perú.
(Núm.
expedient
E-02250-2017-000017-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone modificar el régimen jurídico de la
concesión directa de una subvención a favor de CESAL
para el desarrollo de un proyecto de ayuda humanitaria
de emergencia en Perú. (Núm. expediente
E-02250-2017-000017-00)

40

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de
subvencions
a
entitats
ciutadanes
per
al
desenvolupament de projectes de participació ciutadana
dirigits al foment de l'associacionisme corresponents a la
convocatòria de la Junta Municipal d’Abastos. (Núm.
expedient E-02301-2017-000329-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
concesión de subvenciones a entidades ciudadanas para
el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
dirigidos al fomento del asociacionismo correspondientes
a la convocatoria de la Junta Municipal de Abastos.
(Núm. expediente E-02301-2017-000329-00)

41

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació per al pagament de factures corresponents a
l'activitat ‘Dia de la Música’ de la Junta Municipal de
Ciutat Vella. (Núm. expedient E-02301-2017-000676-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación para el pago de facturas
correspondientes a la actividad ‘Día de la Música’ de la
Junta Municipal de Ciutat Vella. (Núm. expediente
E-02301-2017-000676-00)

42

SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació corresponent als actes
culturals realitzats amb motiu de les festes majors de
Carpesa. (Núm. expedient E-02310-2017-000222-00)

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a los actos culturales realizados con motivo de las fiestas
mayores
de
Carpesa.
(Núm.
expediente
E-02310-2017-000222-00)

43

SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació
d'un servici de retirada i destrucció de restes biològiques
de
la
via
pública.
(Núm.
expedient
E-02401-2017-002430-00)

SERVICIO DE SANIDAD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
prestación de un servicio de retirada y destrucción de
restos biológicos de la vía pública. (Núm. expediente
E-02401-2017-002430-00)

44

SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS. Propone
aprovar la concessió de subvencions del programa aprobar la concesión de subvenciones del programa
‘Intervenció
en
barris’.
(Núm.
expedient ‘Intervención
en
barrios’.
(Núm.
expediente
E-02501-2017-000014-00)
E-02501-2017-000014-00)

45

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA. Proposa
modificar a la baixa l’import corresponent a l’any 2017 i
autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació de pagament
a favor de les Comunitats de Regants. (Núm. expedient
E-02701-2010-000218-00)

46

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
resolució del procediment de reintegrament d'una Propone la resolución del procedimiento de reintegro de
una cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales a las iniciativas empresariales ‘VLC

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
modificar a la baja el importe correspondiente al año
2017 y autorizar, disponer y reconocer la obligación de
pago a favor de las Comunidades de Regantes. (Núm.
expediente E-02701-2010-000218-00)
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quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a Emprende
Joven
2015’.
les iniciatives empresarials ‘VLC Emprén Jove 2015’. E-02902-2017-000077-00)
(Núm. expedient E-02902-2017-000077-00)

(Núm.

expediente

47

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-02902-2017-000881-00)

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
València.
(Núm.
expediente
E-02902-2017-000881-00)

48

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

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

49

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada a l'avinguda
de
la
Constitució.
(Núm.
expedient
E-03103-2014-000035-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
avenida
Constitución.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000035-00)

50

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació de la finca núm. 1-A del projecte
d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d’en
Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
(Núm. expedient E-03103-2016-000079-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de la finca núm. 1-A del proyecto
de expropiación para la apertura de la calle l’Hort d’en
Cendra, en la confluencia de la calle Beneficencia. (Núm.
expediente E-03103-2016-000079-00)

51

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació de la finca núm. 1-B del projecte
d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d’en
Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
(Núm. expedient E-03103-2016-000080-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de la finca núm. 1-B del proyecto
de expropiación para la apertura de la calle l’Hort d’en
Cendra, en la confluencia de la calle Beneficencia. (Núm.
expediente E-03103-2016-000080-00)

52

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació de la finca núm. 1-C del projecte
d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d’en
Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
(Núm. expedient E-03103-2016-000081-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de la finca núm. 1-C del
proyecto de expropiación para la apertura de la calle
l’Hort d’en Cendra, en la confluencia de la calle
Beneficencia.
(Núm.
expediente
E-03103-2016-000081-00)

53

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar
la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc
València i el reconeixement de l'obligació econòmica a
favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al
segon trimestre de l'any 2017. (Núm. expedient
E-03201-2014-000003-00)

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
aprobar la justificación de la subvención a usuarios del
Bioparc València y el reconocimiento de la obligación
económica a favor de Rain Forest Valencia, SA,
correspondiente al segundo trimestre del año 2017.
(Núm. expediente E-03201-2014-000003-00)

54

SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I
MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a
l'execució d'obres d'emergència del passeig Marítim de
vianants, enfront del Casbah el Saler. (Núm. expedient
E-03401-2017-000412-00)

SERVICIO COORDINACIÓN OBRA VÍA PÚBLICA Y
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a la ejecución de obras de emergencia del paseo
Marítimo peatonal, frente al Casbah El Saler. (Núm.
expediente E-03401-2017-000412-00)

55

SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES
D’EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1039,
de 10 de març de 2017, per la qual no s'accepta el
desistiment i es denega una sol·licitud de llicència. (Núm.
expedient E-03501-2007-000157-00)

SERVICIO LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN. Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm.
SM-1039, de 10 de marzo de 2017, por la que no se
acepta el desistimiento y se deniega una solicitud de
licencia. (Núm. expediente E-03501-2007-000157-00)
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56

SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. SM-2139, de 26 de maig de 2017,
d’impossibilitat de renovació de la llicència d'ocupació
d'una
vivenda.
(Núm.
expedient
E-03803-2017-000637-00)

SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución núm. SM-2139, de 26 de mayo de 2017, de
imposibilidad de renovación de la licencia de ocupación
de
una
vivienda.
(Núm.
expediente
E-03803-2017-000637-00)

57

SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent als treballs de
tanca de protecció dels jardins de la plaça de
l'Ajuntament durant les passades festes falleres. (Núm.
expedient E-04001-2017-000164-00)

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a los
trabajos de vallado de protección de los jardines de la
plaza del Ayuntamiento durante las pasadas fiestas
falleras. (Núm. expediente E-04001-2017-000164-00)

58

GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la
realització d'una campanya de publicitat sobre el període
de pagament en voluntària dels tributs posats al
cobrament el segon semestre de 2017. (Núm. expedient
E-04103-2017-000068-00)

GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone aprobar la
realización de una campaña de publicidad sobre el
periodo de pago en voluntaria de los tributos puestos al
cobro el segundo semestre de 2017. (Núm. expediente
E-04103-2017-000068-00)

59

GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la
realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la
celebració del 9 d’Octubre. (Núm. expedient
E-04103-2017-000070-00)

GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone aprobar la
realización de una campaña de publicidad con motivo de
la celebración del 9 d’Octubre. (Núm. expediente
E-04103-2017-000070-00)

60

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

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

61(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar el
recurs de reposició interposat contra l'acord sancionador
recaigut en l'expedient disciplinari incoat a un agent de la
Policia
Local.
(Núm.
expedient
E-01404-2016-000243-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone desestimar el
recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
sancionador recaído en el expediente disciplinario
incoado a un agente de la Policía Local. (Núm.
expediente E-01404-2016-000243-00)

62(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir un
error material contingut en l’acord de la Junta de Govern
Local de 14 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar un
conveni de col·laboració amb el Capítol Metropolità de
València per a l’any 2017. (Núm. expedient
E-01904-2017-000487-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone corregir un
error material contenido en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 14 de julio de 2017, por el que se
aprobó un convenio de colaboración con el Cabildo
Metropolitano de València. (Núm. expediente
E-01904-2017-000487-00)

DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
63(E) SERVICI
INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa
modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
(Núm. expedient E-01909-2017-000038-00)

SERVICIO
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
INTERNACIONALIZACIÓN Y TURISMO. Propone
modificar el Plan Estratégico de Subvenciones
2017-2019. (Núm. expediente E-01909-2017-000038-00)

64(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la
concessió d'una subvenció a favor de Creu Roja. (Núm.
expedient E-02250-2017-000030-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención a favor de Cruz Roja. (Núm.
expediente E-02250-2017-000030-00)

65(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a
l'Associació Valenciana d’Amistat amb Cuba ‘José Martí’
per al desenvolupament de projectes de participació
ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme. (Núm.
expedient E-02301-2017-000329-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone conceder una
subvención a la Asociación Valenciana de Amistad con
Cuba ‘José Martí’ para el desarrollo de proyectos de
participación ciudadana dirigidos al fomento del
asociacionismo.
(Núm.
expediente
E-02301-2017-000329-00)
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66(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de
subvencions
a
entitats
ciutadanes
per
al
desenvolupament de projectes de participació ciutadana
dirigits al foment de l'associacionisme corresponents a la
convocatòria de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
(Núm. expedient E-02301-2017-000330-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
concesión de subvenciones a entidades ciudadanas para
el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
dirigidos al fomento del asociacionismo correspondientes
a la convocatoria de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
(Núm. expediente E-02301-2017-000330-00)

67(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no
admetre, per extemporani, el recurs de reposició
interposat contra la sol·licitud de revisió de la Resolució
núm. GO-3287, d'1 de juny de 2017. (Núm. expedient
E-02901-2015-001198-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone inadmitir, por extemporáneo, el recurso de
reposición interpuesto contra la solicitud de revisión de la
Resolución núm. GO-3287, de 1 de junio de 2017. (Núm.
expediente E-02901-2015-001198-00)

68(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de la a efecto la expropiación de una parcela situada en la
Mascota. (Núm. expedient E-03103-2014-000051-00)
calle
Mascota.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000051-00)
69(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de la a efecto la expropiación de una parcela situada en la
Mascota. (Núm. expedient E-03103-2014-000052-00)
calle
Mascota.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000052-00)
70(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa arxivar un expedient SERVICIO DE PERSONAL. Propone archivar un
de
diligències
prèvies.
(Núm.
expedient expediente de diligencias previas. (Núm. expediente
E-01101-2017-000396-00)
E-01101-2017-000396-00)
71(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar la renuncia
a un nomenament interí com a subaltern. (Núm. a un nombramiento interino como subalterno. (Núm.
expedient E-01101-2017-001233-00)
expediente E-01101-2017-001233-00)
72(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de
nomenament dels membres de la Comissió de Valoració
per a la provisió de huit llocs de treball de cap de secció
(TD), amb categoria de tècnic/a d’administració general.
(Núm. expedient E-01101-2017-001253-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar el acuerdo
de nombramiento de los miembros de la Comisión de
Valoración para la provisión de ocho puestos de trabajo
de jefatura de sección (TD), con categoría de técnico/a
de administración general. (Núm. expediente
E-01101-2017-001253-00)

73(E) MOCIÓ del tinent d'alcalde i regidor delegat de
Planificació i Gestió Urbana sobre el Pla Especial de la
Zona d'Activitats Logístiques del Port de València (ZAL).
(Núm. expedient E-03001-2017-000170-00)

MOCIÓN del teniente de alcalde y concejal delegado de
Planificación y Gestión Urbana sobre el Plan Especial de
la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de València
(ZAL). (Núm. expediente E-03001-2017-000170-00)

74(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
conveni de col·laboració amb l'Associació d'Estudis convenio de colaboración con la Asociación de Estudios
Fallers. (Núm. expedient E-01904-2017-000468-00)
Falleros. (Núm. expediente E-01904-2017-000468-00)
75(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a
l'associació Moviment Escolta València per al
desenvolupament de projectes de participació ciutadana
dirigits al foment de l'associacionisme. (Núm. expedient
E-02301-2017-000330-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone conceder una
subvención a la asociación Moviment Escolta València
para el desarrollo de proyectos de participación
ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo.
(Núm. expediente E-02301-2017-000330-00)

76(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de
treball de tècnic/a mitjà/na de treball social per a futurs
nomenaments per millora d'ocupació i interins. (Núm.
expedient E-01101-2017-000282-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone constituir bolsa de
trabajo de técnico/a medio/a de trabajo social para
futuros nombramientos por mejora de empleo e interinos.
(Núm. expediente E-01101-2017-000282-00)

77(E) SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa donar la SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone dar la
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Sessió ORDINÀRIA
29 de setembre de 2017 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
29 de septiembre de 2017 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: UApu cLO3 5TUI X5fc unME 6e1B Ais=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció conformidad a la propuesta de concesión de una
a la Universitat de València-Estudi General. (Núm. subvención a la Universitat de València-Estudi General.
expedient E-02224-2017-000002-00)
(Núm. expediente E-02224-2017-000002-00)
78(E) SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb el
Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat
Valenciana per a l'any 2017. (Núm. expedient
E-02000-2017-000054-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la adenda al convenio de colaboración con el
Palau de les Arts Reina Sofía, Fundación de la
Comunidad Valenciana para el año 2017. (Núm.
expediente E-02000-2017-000054-00)

79(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL. (Núm.
expedient E-02227-2016-000085-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación a favor de Eurest Colectividades, SL. (Núm.
expediente E-02227-2016-000085-00)

80(E) SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar
la segona aportació de fons de l’any 2017 a favor de la
Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA.
(Núm. expedient E-03201-2017-000060-00)

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
aprobar la segunda aportación de fondos del año 2017 a
favor de la Sociedad Valencia Parque Central Alta
Velocidad
2003,
SA.
(Núm.
expediente
E-03201-2017-000060-00)

DE
COMPTABILITAT
I
81(E) INTERVENCIÓ
PRESSUPOSTOS. Proposa acceptar la liquidació
definitiva per a l'any 2015 de la participació del municipi
de València en els tributs de l'Estat. (Núm. expedient
E-04302-2017-000015-00)

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Propone aceptar la liquidación
definitiva para el año 2015 de la participación del
municipio de València en los tributos del Estado. (Núm.
expediente E-04302-2017-000015-00)

82(E) SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL. Dóna compte dels decrets de
l'Alcaldia-Presidència en relació amb la celebració de la
Processó Cívica del Nou d'Octubre. (Núm. expedient
E-00400-2017-000023-00)

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL. Da cuenta de los decretos de la
Alcaldía-Presidencia en relación a la celebración de la
Procesión Cívica del Nou d'Octubre. (Núm. expediente
E-00400-2017-000023-00)

83(E) ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no celebrar la ALCALDÍA-PRESIDENCIA. Propone no celebrar la
sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 13 sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 13 de
d’octubre de 2017.
octubre de 2017.
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