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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 desembre de 2017 / 29 de diciembre 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 desembre de 2017.
celebrada el día 22 de diciembre de 2017.

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que
declara acabat el Recurs PA núm. 203/17, interposat
contra providència d'apremi per impagament de sanció
per incompliment de l'horari màxim de terrassa. (Núm.
expedient E-00501-2017-000361-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, que declara
terminado el Recurso PA núm. 203/17, interpuesto
contra providencia de apremio por impago de sanción
por incumplimiento del horario máximo de terraza. (Núm.
expediente E-00501-2017-000361-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9,
desestimatòria del Recurs PA núm. 160/16, en matèria
de responsabilitat patrimonial. (Núm. expedient
E-00501-2017-000350-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, desestimatoria del
Recurso PA núm. 160/16, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000350-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9,
desestimatòria del Recurs PA núm. 162/17, sobre
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2017-000362-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, desestimatoria del
Recurso PA núm. 162/17, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000362-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment
del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 125/17,
interposat contra la imposició de quaranta-set penalitats
per infraccions comeses en execució del contracte de
gestió del servici de retirada de vehicles de la via
pública. (Núm. expedient E-00501-2017-000370-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia y Auto de aclaración del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6,
estimatoria parcial del Recurso PO núm. 125/17,
interpuesto contra la imposición de cuarenta y siete
penalidades por infracciones cometidas en ejecución del
contrato de gestión del servicio de retirada de vehículos
de
la
vía
pública.
(Núm.
expediente
E-00501-2017-000370-00)
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6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que
declara la caducitat i la terminació i l'arxiu del Recurs PO
núm. 206/17, interposat contra la desestimació d'una
sol·licitud de reequilibri econòmic del contracte de gestió
del servici de retirada de vehicles de la via pública.
(Núm. expedient E-00501-2017-000360-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, que declara la
caducidad y la terminación y el archivo del Recurso PO
núm. 206/17, interpuesto contra la desestimación de una
solicitud de reequilibrio económico del contrato de
gestión del servicio de retirada de vehículos de la vía
pública. (Núm. expediente E-00501-2017-000360-00)

7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament
d'endarreriments dels subfactors específics N i F a un
agent de la Policia Local. (Núm. expedient
E-01101-2016-001881-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el abono de
atrasos de los subfactores específicos N y F a un agente
de
la
Policía
Local.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-001881-00)

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió
de servicis en lloc de treball de bomber/a bussejador/a
(DEB-PH-NFB), referència núm. 2721, en el
Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en
Emergències i Protecció Civil. (Núm. expedient
E-01101-2017-001221-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone finalizar la
comisión de servicios en puesto de trabajo de bombero/a
buceador/a (DEB-PH-NFB), referencia núm. 2721, en el
Departamento de Bomberos, Prevención e Intervención
en Emergencias y Protección Civil. (Núm. expediente
E-01101-2017-001221-00)

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de treball d'intendent/a
principal de la Policia Local (DE1-PH-N-F). (Núm.
expedient E-01101-2017-001914-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de trabajo de
intendente/a principal de la Policía Local (DE1-PH-N-F).
(Núm. expediente E-01101-2017-001914-00)

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nomenament interí d’una subalterna per al Servici de nombramiento interino de una subalterna para el Servicio
Cultura
Festiva.
(Núm.
expedient de
Cultura
Festiva.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001996-00)
E-01101-2017-001996-00)

11

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte per a l'execució de les obres de retoping de
l'anell complet de la pista d'atletisme de l'Estadi del
Túria. (Núm. expedient E-04101-2017-000131-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato para la ejecución de las obras de retoping del
anillo completo de la pista de atletismo del Estadio del
Turia. (Núm. expediente E-04101-2017-000131-00)

12

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la
prestació dels servicis per a la redacció del projecte
bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció de les obres
i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat per a
la construcció d'un centre sociocultural i urbanització a la
parcel·la M-14.2 del barri de Malilla, convocar
procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el
gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-04101-2017-000101-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
prestación de los servicios para la redacción del proyecto
básico y de ejecución, estudio geotécnico, dirección de
las obras y sus instalaciones y coordinación de
seguridad para la construcción de un centro sociocultural
y urbanización en la parcela M-14.2 del barrio de Malilla,
convocar procedimiento abierto y aprobar los pliegos de
condiciones y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-04101-2017-000101-00)

13

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar
l'execució de les obres de rehabilitació i condicionament
de l'edifici situat a la plaça d'Alfons el Magnànim, per a
trasllat de la Junta Municipal de Ciutat Vella, convocar
procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el
gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-04101-2017-000177-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
ejecución de las obras de rehabilitación y
acondicionamiento del edificio situado en la plaza
Alfonso el Magnánimo, para traslado de la Junta
Municipal de Ciutat Vella, convocar procedimiento
abierto y aprobar los pliegos de condiciones y el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-04101-2017-000177-00)

14

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar
l'execució de les obres de construcció del carril bici a la
marginal esquerra, tram Pont de les Arts-Pont de Fusta,
seleccionat a través de la consulta ciutadana d'inversions

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
ejecución de las obras de construcción del carril bici en
la marginal izquierda, tramo Pont de les Arts-Pont de
Fusta, seleccionado a través de la consulta ciudadana de
inversiones en barrio 2017, convocar procedimiento
abierto y aprobar los pliegos de condiciones y el gasto
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en barri 2017, convocar procediment obert i aprovar els correspondiente.
(Núm.
plecs de condicions i el gasto corresponent. (Núm. E-04101-2017-000178-00)
expedient E-04101-2017-000178-00)

expediente

15

SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació
corresponent a la prestació d'un servici de catering.
(Núm. expedient E-00703-2017-000016-00)

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone aprobar el reconocimiento de
obligación correspondiente a la prestación de un servicio
de catering. (Núm. expediente E-00703-2017-000016-00)

16

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto corresponent
a l'exercici 2018 del conveni de col·laboració amb l'entitat
pública empresarial Red.es per al desenvolupament del
programa de ciutats intel·ligents de l'Agenda Digital per a
Espanya. (Núm. expedient E-00801-2016-000168-00)

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. Propone aprobar el gasto
correspondiente al ejercicio 2018 del convenio de
colaboración con la entidad pública empresarial Red.es
para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes
de la Agenda Digital para España. (Núm. expediente
E-00801-2016-000168-00)

17

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament d'una factura
corresponent a la prestació del servici de prevenció de
riscos
laborals.
(Núm.
expedient
E-01201-2017-000719-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone reconocer la obligación de pago de una factura
correspondiente a la prestación del servicio de
prevención de riesgos laborales. (Núm. expediente
E-01201-2017-000719-00)

18

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures
del contracte de servicis per al control i coordinador de
seguretat i salut del contracte de senyalització i
abalisament al terme municipal de la ciutat de València.
(Núm. expedient E-01801-2017-003267-00)

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
reconocer la obligación de pago de varias facturas del
contrato de servicios para el control y coordinador de
seguridad y salud del contrato de señalización y
balizamiento en el término municipal de la ciudad de
València. (Núm. expediente E-01801-2017-003267-00)

19

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'aportació
atorgada per la Fundació Bracara Augusta per al
desenvolupament del programa europeu ‘100 % Youth
City’ 2017. (Núm. expedient E-01902-2017-000272-00)

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aceptar la
aportación otorgada por la Fundación Bracara Augusta
para el desarrollo del programa europeo ‘100 % Youth
City’ 2017. (Núm. expediente E-01902-2017-000272-00)

20

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació i concessió a determinades comissions
falleres de les subvencions corresponents al Programa
Aniversaris
2017.
(Núm.
expedient
E-01904-2017-000479-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación y concesión a determinadas comisiones
falleras de las subvenciones correspondientes al
Programa Aniversarios 2017. (Núm. expediente
E-01904-2017-000479-00)

21

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar els
convenis de col·laboració amb entitats privades per a la
realització de la Cavalcada de Reis 2018. (Núm.
expedient E-01904-2017-000692-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar
los convenios de colaboración con entidades privadas
para la realización de la Cabalgata de Reyes 2018.
(Núm. expediente E-01904-2017-000692-00)

22

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la
programació del primer trimestre de 2018 del Centre
Cultural
La
Rambleta.
(Núm.
expedient
E-01905-2017-000237-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar la
programación del primer trimestre de 2018 del Centro
Cultural
La
Rambleta.
(Núm.
expediente
E-01905-2017-000237-00)

23

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
concedir els premis literaris Ciutat de València, XXXV conceder los premios literarios Ciudad de València,
edició. (Núm. expedient E-02000-2017-000028-00)
XXXV
edición.
(Núm.
expediente
E-02000-2017-000028-00)

24

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses
per
diversos
proveïdors.
(Núm.
expedient
E-02000-2017-000138-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
reconocer la obligación de pago de facturas emitidas por
varios
proveedores.
(Núm.
expediente
E-02000-2017-000138-00)
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25

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures
corresponents a la seguretat en museus. (Núm.
expedient E-02001-2017-001562-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
de facturas correspondientes a la seguridad en museos.
(Núm. expediente E-02001-2017-001562-00)

26

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de prestació de
servicis
de
vigilància.
(Núm.
expedient
E-02101-2016-000344-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de prestación
de servicios de vigilancia. (Núm. expediente
E-02101-2016-000344-00)

27

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació
de la primera anualitat del conveni amb la Universitat de
València per a l'estudi del sistema educatiu en el seu
conjunt a la ciutat de València. (Núm. expedient
E-02101-2016-000363-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar la
justificación de la primera anualidad del convenio con la
Universidad de València para el estudio del sistema
educativo en su conjunto en la ciudad de València.
(Núm. expediente E-02101-2016-000363-00)

28

SERVICI
D'EDUCACIÓ.
Proposa
aprovar
el
reconeixement d'obligació corresponent a una factura del
servici de monitors de menjador escolar en els col·legis
municipals. (Núm. expedient E-02101-2016-000548-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar el
reconocimiento de obligación correspondiente a una
factura del servicio de monitores de comedor escolar en
los
colegios
municipales.
(Núm.
expediente
E-02101-2016-000548-00)

29

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de prestació del
servici d'instructor/a-expert/a dels projectes i programes
referits a les Àrees d'Educació per al Patrimoni
Històric-Artístic, Educació en Valors i Educació per a la
Participació
Ciutadana.
(Núm.
expedient
E-02101-2016-000573-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de prestación
del servicio de instructor/a-experto/a de los proyectos y
programas referidos a las Áreas de Educación para el
Patrimonio Histórico-Artístico, Educación en Valores y
Educación para la Participación Ciudadana. (Núm.
expediente E-02101-2016-000573-00)

30

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció
concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport destinada a l'escolarització de l'alumnat
d'educació infantil de primer cicle a l'escola infantil
municipal de Pinedo, curs 2017-2018. (Núm. expedient
E-02101-2017-000251-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aceptar la
subvención concedida por la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte destinada a la
escolarización del alumnado de educación infantil de
primer ciclo en la escuela infantil municipal de Pinedo,
curso
2017-2018.
(Núm.
expediente
E-02101-2017-000251-00)

31

SERVICI
D'EDUCACIÓ.
Proposa
aprovar
el
reconeixement d'obligació corresponent a la factura del
proppassat mes d’octubre del servici de monitors per a
l'execució del programa per a la prevenció, detecció i
tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de
València. (Núm. expedient E-02101-2017-000537-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar el
reconocimiento de obligación correspondiente a la
factura del pasado mes de octubre del servicio de
monitores para la ejecución del programa para la
prevención, detección y tratamiento del absentismo
escolar en la ciudad de València. (Núm. expediente
E-02101-2017-000537-00)

32

SERVICI
D'EDUCACIÓ.
Proposa
aprovar
el
reconeixement d'obligació corresponent a la factura del
proppassat mes de novembre del servici de monitors per
a l'execució del programa per a la prevenció, detecció i
tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de
València. (Núm. expedient E-02101-2017-000537-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar el
reconocimiento de obligación correspondiente a la
factura del pasado mes de noviembre del servicio de
monitores para la ejecución del programa para la
prevención, detección y tratamiento del absentismo
escolar en la ciudad de València. (Núm. expediente
E-02101-2017-000537-00)

33

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d’una
factura corresponent 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 el reconocimiento de obligación de una
factura correspondiente a 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. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de dos Propone aprobar el reconocimiento de obligación de dos
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factures del servici d’activitats en els centres facturas del servicio de actividades en los centros
ocupacionals
municipals.
(Núm.
expedient ocupacionales
municipales.
(Núm.
expediente
E-02201-2013-000484-00)
E-02201-2013-000484-00)
35

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reconeixement d’obligació d’una
factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada
Familiar a la ciutat de València. (Núm. expedient
E-02201-2013-002143-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de una
factura del servicio de atención y apoyo al Punto de
Encuentro Familiar en la ciudad de València. (Núm.
expediente E-02201-2013-002143-00)

36

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)

37

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar l’increment de l’aportació municipal en
funció de l’IPC per al conveni de col·laboració amb
l’Associació Valenciana de la Caritat. (Núm. expedient
E-02201-2014-000823-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el incremento de la aportación
municipal en función del IPC para el convenio de
colaboración con la Asociación Valenciana de la Caridad.
(Núm. expediente E-02201-2014-000823-00)

38

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració
amb la Fundació ‘La Caixa’ per a implementar
programes amb els escolars. (Núm. expedient
E-02201-2016-000068-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la prórroga del convenio de
colaboración con la Fundación ‘La Caixa’ para
implementar programas con los escolares. (Núm.
expediente E-02201-2016-000068-00)

39

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per
diverses entitats dels 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 modificaciones solicitadas por
varias entidades de los proyectos subvencionados en la
convocatoria de acción social del año 2016. (Núm.
expediente E-02201-2016-000362-00)

40

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del
centre de dia la Puríssima per a persones majors
dependents. (Núm. expedient E-02224-2017-000552-00)

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a la gestión del centro de día la
Purísima para personas mayores dependientes. (Núm.
expediente E-02224-2017-000552-00)

41

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i
execució del servici de festes i commemoracions per a
persones
majors.
(Núm.
expedient
E-02224-2017-000553-00)

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a la gestión y ejecución del servicio de
fiestas y conmemoraciones para personas mayores.
(Núm. expediente E-02224-2017-000553-00)

42

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la
subvenció concedida a l'associació Dones Sordes de
València per a projectes de foment de la igualtat entre
dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó
d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del
col·lectiu LGTBI per a l'any 2016. (Núm. expedient
E-02230-2017-000075-00)

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro de la
subvención concedida a la asociación Dones Sordes de
València para proyectos de fomento de la igualdad entre
mujeres y hombres, la lucha contra la discriminación por
razón de orientación sexual o identidad de género y la
igualdad del colectivo LGTBI para el año 2016. (Núm.
expediente E-02230-2017-000075-00)

43

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la
subvenció concedida a l'associació Gayvalencia per a
projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens,
la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual
o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI per
a l'any 2016. (Núm. expedient E-02230-2017-000076-00)

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro de la
subvención concedida a la asociación Gayvalencia para
proyectos de fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres, la lucha contra la discriminación por razón de
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orientación sexual o identidad de género y la igualdad
del colectivo LGTBI para el año 2016. (Núm. expediente
E-02230-2017-000076-00)
44

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació pel servici de carteleria per a l'Exposició del
Café. (Núm. expedient E-02250-2017-000197-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación por el servicio de cartelería para la Exposición
del Café. (Núm. expediente E-02250-2017-000197-00)

45

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació pel subministrament de vint menús al casal
d'esplai
de
Rocafort.
(Núm.
expedient
E-02250-2017-000200-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación por el suministro de veinte menús en el casal
d'esplai
de
Rocafort.
(Núm.
expediente
E-02250-2017-000200-00)

46

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació en concepte de gastos ocasionats amb motiu
de l'activitat de contacontes explicatiu dels projectes del
procés de la Consulta Ciutadana d'Inversions per a la
Ciutat i els Pobles de València. (Núm. expedient
E-02301-2017-000941-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de gastos
ocasionados con motivo de la actividad de
cuentacuentos explicativo de los proyectos del proceso
de la Consulta Ciudadana de Inversiones para la Ciudad
y los Pueblos de València. (Núm. expediente
E-02301-2017-000941-00)

47

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA. Proposa aprovar el programa i l'organització de
servicis de neteja viària, arreplegada i transport de
residus urbans a prestar durant l'any 2018 a la zona 1 de
la ciutat. (Núm. expedient E-02801-2017-001214-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA. Propone aprobar el programa y
la organización de servicios de limpieza viaria, recogida y
transporte de residuos urbanos a prestar durante el año
2018 en la zona 1 de la ciudad. (Núm. expediente
E-02801-2017-001214-00)

48

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA. Proposa aprovar el programa i l'organització de
servicis de neteja viària, arreplegada i transport de
residus urbans a prestar durant l'any 2018 a la zona 2 de
la ciutat. (Núm. expedient E-02801-2017-001205-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA. Propone aprobar el programa y
la organización de servicios de limpieza viaria, recogida y
transporte de residuos urbanos a prestar durante el año
2018 en la zona 2 de la ciudad. (Núm. expediente
E-02801-2017-001205-00)

49

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA. Proposa aprovar el programa i l'organització de
servicis de neteja viària, arreplegada i transport de
residus urbans a prestar durant l'any 2018 a la zona 3 de
la ciutat. (Núm. expedient E-02801-2017-001179-00)

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA. Propone aprobar el programa y
la organización de servicios de limpieza viaria, recogida y
transporte de residuos urbanos a prestar durante el año
2018 en la zona 3 de la ciudad. (Núm. expediente
E-02801-2017-001179-00)

50

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la revisió
de preus de les tarifes del tanatori-crematori municipal
‘Ciutat de València’ per a l'anualitat 2018. (Núm.
expedient E-02802-2017-000477-00)

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone aprobar la
revisión de precios de las tarifas del tanatorio-crematorio
municipal ‘Ciudad de València’ para la anualidad 2018.
(Núm. expediente E-02802-2017-000477-00)

51

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 de
l'Ajuntament
de
València.
(Núm.
expedient
E-02901-2017-002128-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone modificar el Plan Estratégico de Subvenciones
2017-2019 del Ayuntamiento de València. (Núm.
expediente E-02901-2017-002128-00)

52

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reintegrar al Servef la quantitat transferida i no gastada i
els interessos de demora de la subvenció concedida per
al programa d'incentius a la contractació de persones
jóvens qualificades per entitats locals en el marc del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (Núm. expedient
E-02902-2017-000123-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reintegrar al Servef la cantidad transferida y no
gastada y los intereses de demora de la subvención
concedida para el programa de incentivos a la
contratación de personas jóvenes cualificadas por
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entidades locales en el marco del Sistema Nacional de
Garantía
Juvenil.
(Núm.
expediente
E-02902-2017-000123-00)
53

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
‘València Activa Emprén 2016’. (Núm. expedient
E-02902-2017-000982-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone la resolución del procedimiento de reintegro de
una cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales ‘València Activa Emprende 2016’. (Núm.
expediente E-02902-2017-000982-00)

54

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
‘València Activa Emprén 2016’. (Núm. expedient
E-02902-2017-000983-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone la resolución del procedimiento de reintegro de
una cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales ‘València Activa Emprende 2016’. (Núm.
expediente E-02902-2017-000983-00)

55

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a
tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental
del
PAI
‘Agustín
Lara’.
(Núm.
expedient
E-03001-2017-000335-00)

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone la admisión a
trámite y consulta del procedimiento de evaluación
ambiental del PAI ‘Agustín Lara’. (Núm. expediente
E-03001-2017-000335-00)

56

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa resoldre
els recursos de reposició interposats contra l'aprovació
del Projecte de Reparcel·lació Forçosa Fase 1A-Àmbit
A.4-1 ‘Actuació urbanística Parc Central’. (Núm.
expedient E-03102-2016-000001-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
resolver los recursos de reposición interpuestos contra la
aprobación del Proyecto de Reparcelación Forzosa Fase
1A-Ámbito A.4-1 ‘Actuación urbanística Parque Central’.
(Núm. expediente E-03102-2016-000001-00)

57

SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa
reconéixer unes obligacions de pagament a favor de
Vareser 96, SL, i d’Arquitectura y Urbanismo Singularq,
SLP. (Núm. expedient E-03801-2017-000344-00)

SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone
reconocer unas obligaciones de pago a favor de Vareser
96, SL, y de Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
(Núm. expediente E-03801-2017-000344-00)

58

GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a publicitat
realitzada amb motiu de la Campanya de Participació
Ciutadana. (Núm. expedient E-04103-2017-000075-00)

GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación correspondiente a
publicidad realizada con motivo de la Campaña de
Participación
Ciudadana.
(Núm.
expediente
E-04103-2017-000075-00)

59

SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un SERVICIO DE TESORERÍA. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de reconocimiento de obligación a favor de Martínez Centro
Gestión, SL. (Núm. expedient E-01306-2017-003802-00) de
Gestión,
SL.
(Núm.
expediente
E-01306-2017-003802-00)
PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

60(E) ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra
Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial
del Recurs PA núm. 23/13, interposat contra sanció per
infracció de l'Ordenança de protecció contra la
contaminació
acústica.
(Núm.
expedient
E-00501-2013-000111-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia y Auto de aclaración del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, desestimatoria de la apelación seguida
contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, estimatoria parcial
del Recurso PA núm. 23/13, interpuesto contra sanción
por infracción de la Ordenanza de protección contra la
contaminación
acústica.
(Núm.
expediente
E-00501-2013-000111-00)

61(E) ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima en part
l'apel·lació i revoca parcialment la Sentència del Jutjat de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 dictada

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, que estima en
parte la apelación y revoca parcialmente la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
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en el Recurs PO núm. 43/14, interposat contra
desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva de la
liquidació del contracte d'obres de construcció del
poliesportiu de Quatre Carreres. (Núm. expedient
E-00501-2014-000107-00)

dictada en el Recurso PO núm. 43/14, interpuesto contra
desestimación de alegaciones y aprobación definitiva de
la liquidación del contrato de obras de construcción del
polideportivo de Quatre Carreres. (Núm. expediente
E-00501-2014-000107-00)

62(E) ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2,
desestimatòria del Recurs PO núm. 263/13, sobre
denegació de renovació de llicència d’estació base de
telefonia
mòbil.
(Núm.
expedient
E-00501-2013-000231-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, desestimatoria del
Recurso PO núm. 263/13, sobre denegación de
renovación de licencia de estación base de telefonía
móvil. (Núm. expediente E-00501-2013-000231-00)

63(E) OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2015 88344. (Núm. expedient E-01305-2015-000361-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2015
88344.
(Núm.
expediente
E-01305-2015-000361-00)

64(E) OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa estimar parcialment la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada amb número de
registre 00110 2014 124575. (Núm. expedient
E-01305-2014-000506-00)

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone estimar parcialmente la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada con número de
registro 00110 2014 124575. (Núm. expediente
E-01305-2014-000506-00)

65(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar una
modificació per transferència de crèdits entre aplicacions
pressupostàries de la mateixa àrea de gasto. (Núm.
expedient E-01401-2017-007673-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar una
modificación por transferencia de créditos entre
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.
(Núm. expediente E-01401-2017-007673-00)

66(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement
d'obligació
en
concepte
de
subministrament de jupetins de protecció antibala. (Núm.
expedient E-01401-2017-005749-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de suministro
de chalecos de protección antibala. (Núm. expediente
E-01401-2017-005749-00)

67(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la
caducitat del procediment disciplinari incoat a un
inspector de la Policia Local i incoar nou expedient
disciplinari. (Núm. expedient E-01404-2017-000077-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar la
caducidad del procedimiento disciplinario incoado a un
inspector de la Policía Local e incoar nuevo expediente
disciplinario.
(Núm.
expediente
E-01404-2017-000077-00)

68(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar el
de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia archivo del expediente disciplinario incoado a un agente
Local. (Núm. expedient E-01404-2017-000109-00)
de
la
Policía
Local.
(Núm.
expediente
E-01404-2017-000109-00)
69(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
reconeixement d'obligació de factures de l’exercici 2017. un reconocimiento de obligación de facturas del ejercicio
(Núm. expedient E-01905-2017-000221-00)
2017. (Núm. expediente E-01905-2017-000221-00)
70(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de prestació del
servici d'instructors/es-experts/es per a la realització dels
projectes i programes referits a les Àrees d'Educació
Ambiental, Consum Responsable i Activitats Educatives
Innovadores.
(Núm.
expedient
E-02101-2016-000572-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de prestación
del servicio de instructores/as-expertos/as para la
realización de los proyectos y programas referidos a las
Áreas de Educación Ambiental, Consumo Responsable y
Actividades Educativas Innovadoras. (Núm. expediente
E-02101-2016-000572-00)

71(E) SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa aprovar un SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació corresponent als gastos reconocimiento de obligación correspondiente a los
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arrendaticis de part de 2017 d’un local situat al carrer de gastos arrendaticios de parte de 2017 de un local situado
Tirant
lo
Blanch.
(Núm.
expedient en la calle Tirant lo Blanch. (Núm. expediente
E-02101-2017-000431-00)
E-02101-2017-000431-00)
72(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de
subvencions per a la realització de projectes d'educació
per al desenvolupament 2017. (Núm. expedient
E-02250-2017-000004-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la concesión de
subvenciones para la realización de proyectos de
educación para el desarrollo 2017. (Núm. expediente
E-02250-2017-000004-00)

73(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de
diverses entitats destinada al projecte ‘La nostra ciutat, el
teu refugi’. (Núm. expedient E-02250-2017-000030-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone conceder una subvención a favor
de varias entidades destinada al proyecto ‘La nostra
ciutat,
el
teu
refugi’.
(Núm.
expediente
E-02250-2017-000030-00)

74(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut
en l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de desembre
de 2017. (Núm. expedient E-02250-2017-000177-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone corregir un error material
contenido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 1 de diciembre de 2017. (Núm. expediente
E-02250-2017-000177-00)

75(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a la campanya publicitària en
autobusos de l'EMT de la Consulta Ciutadana
d'Inversions per a la Ciutat i els Pobles de València.
(Núm. expedient E-02301-2017-000793-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
campaña publicitaria en autobuses de la EMT de la
Consulta Ciudadana de Inversiones para la Ciudad y los
Pueblos
de
València.
(Núm.
expediente
E-02301-2017-000793-00)

76(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a les activitats culturals
organitzades per la Junta Municipal de Russafa. (Núm.
expedient E-02301-2017-000850-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a las
actividades culturales organizadas por la Junta Municipal
de Ruzafa. (Núm. expediente E-02301-2017-000850-00)

77(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar la concessió d'ajudes a la creació de nous
comerços i consolidació dels existents a la ciutat de
València
2017.
(Núm.
expedient
E-02901-2017-000739-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar la concesión de ayudas a la creación
de nuevos comercios y consolidación de los existentes
en la ciudad de Valéncia 2017. (Núm. expediente
E-02901-2017-000739-00)

78(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per
l'associació Ande Comunitat Valenciana del projecte
subvencionat en la convocatòria de meses de solidaritat
de
l'any
2015.
(Núm.
expedient
E-02201-2015-000122-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por la
asociación Ande Comunidad Valenciana del proyecto
subvencionado en la convocatoria de mesas de
solidaridad del año 2015. (Núm. expediente
E-02201-2015-000122-00)

79(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa donar la conformitat a la concessió de Propone dar la conformidad a la concesión de
subvencions a les entitats COTLAS i ALCE per a subvenciones a las entidades COTLAS y ALCE para
projectes d'intervenció col·laborativa 2017. (Núm. proyectos de intervención colaborativa 2017. (Núm.
expedient E-02201-2017-000186-00)
expediente E-02201-2017-000186-00)
80(E) SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa
rectificar un error material contingut en l'acord de la
Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2017.
(Núm. expedient E-03502-2009-000149-00)

SERVICIO GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.
Propone rectificar un error material contenido en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de
diciembre
de
2017.
(Núm.
expediente
E-03502-2009-000149-00)
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81(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error
material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local
de 27 d’octubre de 2017. (Núm. expedient
E-01101-2017-000513-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone corregir un error
material contenido en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 27 de octubre de 2017. (Núm. expediente
E-01101-2017-000513-00)

82(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar diverses SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar varias
renúncies a nomenaments interins i per millora renuncias a nombramientos interinos y por mejora de
d'ocupació. (Núm. expedient E-01101-2017-002114-00)
empleo. (Núm. expediente E-01101-2017-002114-00)
83(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament
interí
de
vint-i-dos
auxiliars
administratius/ives per a diversos Servicis. (Núm.
expedient E-01101-2017-002082-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de veintidós auxiliares
administrativos/as para varios Servicios. (Núm.
expediente E-01101-2017-002082-00)

84(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc de cap de negociat administratiu, referència núm.
206, en el Servici d'Esports. (Núm. expedient
E-01101-2017-001851-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de jefatura de negociado
administrativo, referencia núm. 206, en el Servicio de
Deportes. (Núm. expediente E-01101-2017-001851-00)

85(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 600,
en el Servici de Gestió Tributària Específica-Activitats
Econòmiques.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-001973-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativo/a,
referencia núm. 600, en el Servicio de Gestión Tributaria
Específica-Actividades Económicas. (Núm. expediente
E-01101-2017-001973-00)

86(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 361,
en el Servici de Formació, Avaluació i Carrera. (Núm.
expedient E-01101-2017-001974-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativo/a,
referencia núm. 361, en el Servicio de Formación,
Evaluación
y
Carrera.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001974-00)

87(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 386,
en el Servici de Comerç i Abastiments. (Núm. expedient
E-01101-2017-001976-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativo/a,
referencia núm. 386, en el Servicio de Comercio y
Abastecimientos.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001976-00)

88(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6593,
en el Servici de Comerç i Abastiments. (Núm. expedient
E-01101-2017-001977-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativo/a,
referencia núm. 6593, en el Servicio de Comercio y
Abastecimientos.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001977-00)

89(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 7529,
en el Servici d'Obres d'Infraestructura. (Núm. expedient
E-01101-2017-001978-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativo/a,
referencia núm. 7529, en el Servicio de Obras de
Infraestructura.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001978-00)

90(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6222,
en el Servici d’Educació. (Núm. expedient
E-01101-2017-001981-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativo/a,
referencia núm. 6222, en el Servicio de Educación.
(Núm. expediente E-01101-2017-001981-00)

91(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 631,
en el Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i
Neteja. (Núm. expedient E-01101-2017-001983-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativo/a,
referencia núm. 631, en el Servicio de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza. (Núm. expediente
E-01101-2017-001983-00)

92(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar un error
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material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local material contenido en el acuerdo de la Junta de Gobierno
de 15 de desembre de 2017. (Núm. expedient Local de 15 de diciembre de 2017. (Núm. expediente
E-01101-2017-001866-00)
E-01101-2017-001866-00)
93(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar el
Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2017. acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de
(Núm. expedient E-01101-2017-001688-00)
diciembre
de
2017.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001688-00)
94(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar la borsa de SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar la bolsa
treball de tècnic/a d’administració general. (Núm. de trabajo de técnico/a de administración general. (Núm.
expedient E-01101-2016-001928-00)
expediente E-01101-2016-001928-00)
95(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar un recurs
d'alçada interposat contra l'acord del tribunal qualificador
del procés selectiu per a proveir dèsset places
d'inspector/a
Policia
Local.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-002136-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone estimar un recurso
de alzada interpuesto contra el acuerdo del tribunal
calificador del proceso selectivo para proveer diecisiete
plazas de inspector/a Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2017-002136-00)

96(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
per concurs de mèrits de huit llocs de cap de secció (TD) definitiva por concurso de méritos de ocho puestos de
TAG. (Núm. expedient E-01101-2017-001253-00)
jefatura de sección (TD) TAG. (Núm. expediente
E-01101-2017-001253-00)
97(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva
per concurs de mèrits de quatre llocs de treball de cap
de secció adjunta a cap de servici (TD). (Núm. expedient
E-01101-2017-001254-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
definitiva por concurso de méritos de cuatro puestos de
trabajo de jefatura de sección adjunta a jefatura de
servicio
(TD).
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001254-00)

98(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'Oferta SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la Oferta
d'Ocupació
Pública
2017.
(Núm.
expedient de Empleo Público 2017. (Núm. expediente
E-01101-2017-002037-00)
E-01101-2017-002037-00)
99(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de
retribucions en lloc de personal tècnic auxiliar servicis
socials, referència núm. 4387, en el Servici de
Drogodependències.
(Núm.
expedient
E-01101-2014-001555-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la regularización de
retribuciones en puesto de personal técnico auxiliar
servicios sociales, referencia núm. 4387, en el Servicio
de
Drogodependencias.
(Núm.
expediente
E-01101-2014-001555-00)

100(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de la
comissió de servicis del lloc d'auxiliar administratiu/iva,
referència núm. 7662, en el Servici Fiscal Gastos. (Núm.
expedient E-01101-2017-001672-00)

SERVICIO DE PERSONAL.
comisión de servicios
administrativo/a, referencia
Fiscal
Gastos.
E-01101-2017-001672-00)

101(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament
provisional de nou tècnics/tècniques d’administració
general per millora d'ocupació. (Núm. expedient
E-01101-2017-002099-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el nombramiento
provisional de nueve técnicos/as de administración
general por mejora de empleo. (Núm. expediente
E-01101-2017-002099-00)

102(E) SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar tècnicament l‘Estudi de la via ciclista i de
vianants Natzaret amb Quatre Carreres’. (Núm.
expedient E-03301-2017-000205-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar técnicamente el ‘Estudio de la vía
ciclo-peatonal Nazaret con Quatre Carreres’. (Núm.
expediente E-03301-2017-000205-00)

Propone la finalización de la
del puesto de auxiliar
núm. 7662, en el Servicio
(Núm.
expediente

103(E) MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre augment MOCIÓN del concejal delegado de Hacienda sobre
salarial de personal de les entitats de l'Administració aumento salarial de personal de las entidades de la
perifèrica de l'Ajuntament de València. (Núm. expedient Administración periférica del Ayuntamiento de València.
O-C1512-2017-000129-00)
(Núm. expediente O-C1512-2017-000129-00)

11 / 13
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
29 de desembre de 2017 a les 09:30

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

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: BAd0 uKHP 5its azE5 N1kO rXVQ 8Ns=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

104(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a
l'anualitat de 2017 dels dominis d'internet
‘anellciclista.com; anellciclista.es i anellciclista.org’.
(Núm. expedient E-01801-2017-004173-00)

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a la anualidad de 2017 de los dominios
de internet ‘anellciclista.com; anellciclista.es y
anellciclista.org’.
(Núm.
expediente
E-01801-2017-004173-00)

105(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en
concepte de matrícula del curs de natació per a
persones amb discapacitat en la piscina municipal
d'Aiora. (Núm. expedient E-02201-2017-000407-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación en
concepto de matrícula del curso de natación para
personas con discapacidad en la piscina municipal de
Ayora. (Núm. expediente E-02201-2017-000407-00)

106(E) SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar
una ajuda econòmica a la Diputació de València en el
marc del Pla Provincial d'Obres i Servicis 2017. (Núm.
expedient E-02310-2017-000355-00)

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone
solicitar una ayuda económica a la Diputación de
Valencia en el marco del Plan Provincial de Obras y
Servicios
2017.
(Núm.
expediente
E-02310-2017-000355-00)

107(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de
subvencions per a la realització de projectes de
cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
(Núm. expedient E-02250-2017-000006-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la concesión de
subvenciones para la realización de proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo 2017. (Núm.
expediente E-02250-2017-000006-00)

108(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l'associació Pro Fundació Escola
amb Ànima per al desenvolupament de dos jornades al
entorn
del
PAES.
(Núm.
expedient
E-02227-2017-000019-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación de la
subvención concedida a la asociación Pro Fundació
Escola amb Ànima para el desarrollo de dos jornadas en
el
entorno
del
PAES.
(Núm.
expediente
E-02227-2017-000019-00)

109(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no
admetre, per extemporanis, els recursos de reposició
interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de
23 de desembre de 2016. (Núm. expedient
E-03107-2016-000008-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
inadmitir, por extemporáneos, los recursos de reposición
interpuestos contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 23 de diciembre de 2016. (Núm. expediente
E-03107-2016-000008-00)

110(E) SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone
un reconeixement d'obligació a favor de Vareser 96, SL. aprobar un reconocimiento de obligación a favor de
(Núm. expedient E-03801-2017-000532-00)
Vareser
96,
SL.
(Núm.
expediente
E-03801-2017-000532-00)
111(E) SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa
reconéixer unes obligacions de pagament a favor de
Cadersa i d’Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
(Núm. expedient E-03801-2017-000685-00)

SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone
reconocer unas obligaciones de pago a favor de Cadersa
y de Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP. (Núm.
expediente E-03801-2017-000685-00)

112(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una GABINETE DE ALCALDÍA. Propone conceder una
subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa subvención a la Junta Mayor de la Semana Santa
Marinera. (Núm. expedient E-00201-2017-000018-00)
Marinera. (Núm. expediente E-00201-2017-000018-00)
113(E) SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa concedir el premi
extraordinari del Conservatori José Iturbi al millor
expedient acadèmic de fi de grau professional, curs
2016/2017. (Núm. expedient E-02101-2017-000538-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone conceder el
premio extraordinario del Conservatorio José Iturbi al
mejor expediente académico de fin de grado profesional,
curso
2016/2017.
(Núm.
expediente
E-02101-2017-000538-00)

114(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aceptar la
subvenció concedida per la Comissió Europea destinada subvención concedida por la Comisión Europea
al
projecte
‘MEDIA4SEC’.
(Núm.
expedient destinada al proyecto ‘MEDIA4SEC’. (Núm. expediente
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Id. document: BAd0 uKHP 5its azE5 N1kO rXVQ 8Ns=

E-01401-2017-004078-00)

E-01401-2017-004078-00)

D'ESPORTS.
Proposa
aprovar
un
115(E) SERVICI
reconeixement d'obligació a favor de la Fundació
Universitat-Empresa de València. (Núm. expedient
E-01903-2017-000442-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de la Fundación
Universitat-Empresa de València. (Núm. expediente
E-01903-2017-000442-00)

116(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la concessió de les ajudes municipals València
Activa Impuls Econòmic 2017. (Núm. expedient
E-02902-2017-000049-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la concesión de las ayudas municipales
València Activa Impulso Económico 2017. (Núm.
expediente E-02902-2017-000049-00)

117(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per Aspanion
del projecte subvencionat 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 la justificación presentada por Aspanion
del proyecto subvencionado en la convocatoria de acción
social
del
año
2016.
(Núm.
expediente
E-02201-2016-000362-00)

118(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per Psicòlegs
sense Fronteres del projecte subvencionat 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 la justificación presentada por
Psicólogos sin Fronteras del proyecto subvencionado en
la convocatoria de acción social del año 2016. (Núm.
expediente E-02201-2016-000362-00)

119(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la concessió de subvencions per a
projectes d'intervenció col·laborativa 2017 ‘Col·labora’.
(Núm. expedient E-02201-2017-000186-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la concesión de subvenciones para
proyectos de intervención colaborativa 2017 ‘Col·labora’.
(Núm. expediente E-02201-2017-000186-00)

13 / 13
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

