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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

28 de setembre de 2018 / 28 de septiembre de 2018

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 21 de setembre de 2018. celebrada el día 21 de septiembre de 2018. Aprobado
Aprovat

2

DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.
Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a
informació pública la modificació puntual de l'illa de
cases 1 del PRIM ‘Camí de Montcada, Germans
Machado, Joan XXIII i Riu Segre’. (Núm. expedient
E-03001-2018-000045-00) Aprovat

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD.
Propone iniciar el proceso de consulta y someter a
información pública la modificación puntual de la
manzana 1 del PRIM ‘Camino de Moncada, Hermanos
Machado, Juan XXIII y Río Segre’. (Núm. expediente
E-03001-2018-000045-00) Aprobado

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que
estima parcialment l'apel·lació, revoca la Sentència del
Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm.
2 i estima parcialment el Recurs PO núm. 247/14, sobre
inici d'expedient d'expropiació d'una parcel·la. (Núm.
expedient
E-00501-2018-000324-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que
estima parcialmente la apelación, revoca la Sentencia
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 y
estima parcialmente el Recurso PO núm. 247/14, sobre
inicio de expediente de expropiación de una parcela.
(Núm. expediente E-00501-2018-000324-00) Quedar
enterado

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7,
desestimatòria del Recurs PA núm. 420/17, interposat
contra la desestimació d'una sol·licitud de reingrés al
servici actiu des de la situació de segona activitat. (Núm.
expedient
E-00501-2018-000323-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7, desestimatoria del
Recurso PA núm. 420/17, interpuesto contra la
desestimación de una solicitud de reingreso al servicio
activo desde la situación de segunda actividad. (Núm.
expediente E-00501-2018-000323-00) Quedar enterado

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2,
estimatòria del Recurs PA núm. 421/17, en matèria de

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, estimatoria del
Recurso PA núm. 421/17, en materia de responsabilidad
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responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2018-000319-00)
E-00501-2018-000319-00) Quedar assabentat
Quedar enterado
6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria d’extensió d’efectes de
Sentència, dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça
núm. 23/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa núm. 7, desestimatòria d'una sol·licitud
relativa al dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les
hores per reducció de jornada no disfrutades. (Núm.
expedient
E-00501-2018-000314-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto de extensión de efectos de Sentencia,
dictada en el Recurso PA núm. 423/16 (pieza núm.
23/18) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 7, desestimatorio de una solicitud relativa al
derecho a disfrutar o a que se retribuyan las horas por
reducción de jornada no disfrutadas. (Núm. expediente
E-00501-2018-000314-00) Quedar enterado

7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria d’extensió d’efectes de
Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA
núm. 423/16 (peça núm. 30/18), que reconeix el dret a
disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per
reducció de jornada no disfrutades. (Núm. expedient
E-00501-2018-000320-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto de extensión de efectos de Sentencia,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 7 en el Recurso PA núm. 423/16 (pieza núm.
30/18), que reconoce el derecho a disfrutar o a que se
retribuyan las horas por reducción de jornada no
disfrutadas. (Núm. expediente E-00501-2018-000320-00)
Quedar enterado

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de la SERVICIO DE PERSONAL. Propone la modificación de
vigent Relació Llocs de Treball 2018. (Núm. expedient la vigente Relación de Puestos de Trabajo 2018. (Núm.
E-01101-2017-000804-00) Aprovat
expediente E-01101-2017-000804-00) Aprobado

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error
material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local
d'11 de maig de 2018. (Núm. expedient
E-01101-2018-000986-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar un error
material contenido en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 11 de mayo de 2018. (Núm.
expediente E-01101-2018-000986-00) Aprobado

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis en el lloc d'encarregada servicis,
referència núm. 7437, en el Servici de Comerç i
Abastiments. (Núm. expedient E-01101-2018-002449-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios en el puesto de encargada
servicios, referencia núm. 7437, en el Servicio de
Comercio y Abastecimientos. (Núm. expediente
E-01101-2018-002449-00) Aprobado

11

SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de
treball de personal administratiu, referència núm. 180,
del Servici Fiscal Gastos. (Núm. expedient
E-01101-2018-001373-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone transformar el
puesto de trabajo de personal administrativo, referencia
núm. 180, del Servicio Fiscal Gastos. (Núm. expediente
E-01101-2018-001373-00) Aprobado

12

SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de
treball de personal tècnic superior AG, referència núm.
5619, del Servici de Patrimoni. (Núm. expedient
E-01101-2018-002050-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone transformar el
puesto de trabajo de personal ténico superior AG,
referencia núm. 5619, del Servicio de Patrimonio. (Núm.
expediente E-01101-2018-002050-00) Aprobado

13

SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de
treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 7626, del
Servici del Cicle Integral de l'Aigua. (Núm. expedient
E-01101-2018-002175-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone transformar el
puesto de trabajo de personal técnico medio, referencia
núm. 7626, del Servicio del Ciclo Integral del Agua.
(Núm. expediente E-01101-2018-002175-00) Aprobado

14

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la
prestació dels servicis informàtics de manteniment del
software de la firma Novell/Microfocus i Net IQ ja
instal·lat en els sistemes d'informació de l'Ajuntament de
València, convocar procediment obert i aprovar els plecs
de condicions i el gasto corresponent. (Núm. expedient
E-04101-2018-000084-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
prestación de los servicios informáticos de
mantenimiento del software de la firma Novell/Microfocus
y Net IQ ya instalado en los sistemas de información del
Ayuntamiento de València, convocar procedimiento
abierto y aprobar los pliegos de condiciones y el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-04101-2018-000084-00) Aprobado
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15

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la
sol·licitud de venda per contigüitat d'una parcel·la
municipal situada a l'avinguda del Port cantó amb el
carrer del Canonge Rocafull. (Núm. expedient
E-05305-2018-000010-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone desestimar la
solicitud de venta por colindancia de una parcela
municipal situada en la avenida del Puerto esquina con
la calle Canónigo Rocafull. (Núm. expediente
E-05305-2018-000010-00) Aprobado

16

SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA.
Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció
General de la Funció Pública de la Generalitat
Valenciana destinada al finançament del pla de formació
contínua de l'Ajuntament per al 2018 i aprovar la
corresponent modificació de crèdits. (Núm. expedient
E-00208-2018-000014-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y
CARRERA. Propone aceptar la subvención concedida
por la Dirección General de la Función Pública de la
Generalitat Valenciana destinada a la financiación del
plan de formación continua del Ayuntamiento para 2018
y aprobar la correspondiente modificación de créditos.
(Núm. expediente E-00208-2018-000014-00) Aprobado

17

SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE
RISCOS
LABORALS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació en concepte de recollida i
gestió de residus sòlids a les dependències del Servici
de Salut Laboral i al laboratori d'anàlisi clínica. (Núm.
expedient E-01102-2018-000031-00) Aprovat

SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de recogida y
gestión de residuos sólidos en las dependencias del
Servicio de Salud Laboral y en el laboratorio de análisis
clínicos. (Núm. expediente E-01102-2018-000031-00)
Aprobado

18

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la primera
pròrroga del contracte de prestació del servici de neteja
de centres i dependències municipals (neteja de
mercats). (Núm. expedient E-01201-2016-000001-00)
Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar la primera
prórroga del contrato de prestación del servicio de
limpieza de centros y dependencias municipales
(limpieza
de
mercados).
(Núm.
expediente
E-01201-2016-000001-00) Aprobado

19

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació de diverses factures
corresponents a subministraments d'electricitat de
l’enllumenat públic, dependències i col·legis municipals.
(Núm. expedient E-01201-2018-000519-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación de varias facturas
correspondientes a suministros de electricidad del
alumbrado público, dependencias y colegios
municipales.
(Núm.
expediente
E-01201-2018-000519-00) Aprobado

20

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
reconéixer una obligació de pagament a favor de
l'Empresa Municipal de Transports (EMT) corresponent a
la quarta aportació de l'anualitat de 2018. (Núm.
expedient E-01801-2018-000432-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
reconocer una obligación de pago a favor de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT) correspondiente a la
cuarta aportación de la anualidad de 2018. (Núm.
expediente E-01801-2018-000432-00) Aprobado

21

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació corresponent a la prestació
del servici d’alimentació al casal d'esplai del Saler. (Núm.
expedient E-01902-2016-000047-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
prestación del servicio de alimentación en el casal
d’esplai
del
Saler.
(Núm.
expediente
E-01902-2016-000047-00) Aprobado

22

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació
del servici de gestió i assistència de la web de la
Regidoria
de
Joventut.
(Núm.
expedient
E-01902-2018-000103-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
prestación del servicio de gestión y asistencia de la web
de la Concejalía de Juventud. (Núm. expediente
E-01902-2018-000103-00) Aprobado

23

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa convocar la
concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva a l'empara del programa de suport a entitats
que realitzen activitats dirigides a la infància i la joventut
de la ciutat de València i aprovar el gasto corresponent.
(Núm. expedient E-01902-2018-000024-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone convocar la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva al amparo del programa de apoyo a
entidades que realicen actividades dirigidas a la infancia
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y la juventud de la ciudad de València y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01902-2018-000024-00) Aprobado
24

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar la
i el gasto del programa ‘Cultura jove'. (Núm. expedient realización y el gasto del programa ‘Cultura jove'. (Núm.
E-01902-2018-000141-00) Aprovat
expediente E-01902-2018-000141-00) Aprobado

25

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
la subvenció concedida al Tatamy Rugby Club. (Núm. justificación de la subvención concedida al Tatamy
Rugby
Club.
(Núm.
expediente
expedient E-01903-2017-000277-00) Aprovat
E-01903-2017-000277-00) Aprobado

26

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de
la subvenció concedida a la Federación de Esgrima de la
Comunidad
Valenciana.
(Núm.
expedient
E-01903-2017-000282-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Federación
de Esgrima de la Comunidad Valenciana. (Núm.
expediente E-01903-2017-000282-00) Aprobado

27

SERVICI D'ESPORTS. Dóna compte de la decisió del
jurat sobre la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de
la Ciutat de València, any 2017. (Núm. expedient
E-01903-2018-000129-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE DEPORTES. Da cuenta de la decisión del
jurado sobre la concesión de los Premios al Mérito
Deportivo de la Ciudad de València, año 2017. (Núm.
expediente E-01903-2018-000129-00) Quedar enterado

28

SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i
reconéixer l’obligació de pagament de la factura
corresponent al proppassat mes de juliol del contracte de
manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació
Esportiva
Municipal.
(Núm.
expedient
E-01903-2018-000358-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone autorizar, disponer
y reconocer la obligación de pago de la factura
correspondiente al pasado mes de julio del contrato de
mantenimiento de edificios e instalaciones de la
Fundación Deportiva Municipal. (Núm. expediente
E-01903-2018-000358-00) Aprobado

29

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el
nou text del conveni de col·laboració amb la Diputació de
València per a la realització d'activitats pirotècniques i
culturals
de
l'any
2018.
(Núm.
expedient
E-01904-2018-001060-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar el
nuevo texto del convenio de colaboración con la
Diputación de Valencia para la realización de actividades
pirotécnicas y culturales del año 2018. (Núm. expediente
E-01904-2018-001060-00) Aprobado

30

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la
concessió d'ajudes a residències de creació artística
2018. (Núm. expedient E-01905-2018-000013-00)
Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar la
concesión de ayudas a residencias de creación artística
2018. (Núm. expediente E-01905-2018-000013-00)
Aprobado

31

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de
col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
(Núm. expedient E-02000-2018-000012-00) Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la adenda para el año 2018 al convenio de
colaboración con la Universitat Politècnica de València.
(Núm. expediente E-02000-2018-000012-00) Aprobado

32

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa rectificar un error material contingut en l'acord
de la Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2018.
(Núm. expedient E-02001-2016-000247-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone rectificar un error material
contenido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 20 de julio de 2018. (Núm. expediente
E-02001-2016-000247-00) Aprobado

33

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida
a favor de l'Associació Natania per al desenvolupament
del programa del centre nocturn de baixa exigència.
(Núm. expedient E-02201-2016-000442-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación de la subvención
concedida a favor de la Asociación Natania para el
desarrollo del programa del centro nocturno de baja
exigencia. (Núm. expediente E-02201-2016-000442-00)
Aprobado

34

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
quinta revisió de preus del contracte de gestió integral aprobar la quinta revisión de precios del contrato de
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del centre de dia municipal per a persones majors gestión integral del centro de día municipal para
dependents
‘l’Amistat’.
(Núm.
expedient personas mayores dependientes ‘La Amistad’. (Núm.
E-02201-2012-004597-00) Aprovat
expediente E-02201-2012-004597-00) Aprobado
35

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa reconéixer drets derivats del reintegrament de
l'import i interessos d'una subvenció. (Núm. expedient
E-02230-2018-000025-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone reconocer derechos derivados del reintegro del
importe e intereses de una subvención. (Núm.
expediente E-02230-2018-000025-00) Aprobado

36

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació a favor de Radio taxi metropolitano de
Valencia,
SL.
(Núm.
expedient
E-02250-2017-000159-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación a favor de Radio taxi metropolitano de
Valencia,
SL.
(Núm.
expediente
E-02250-2017-000159-00) Aprobado

37

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió
d'una subvenció a favor de l'associació España con
Acnur. (Núm. expedient E-02250-2018-000256-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención a favor de la asociación España con
Acnur. (Núm. expediente E-02250-2018-000256-00)
Aprobado

38

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió
d'una subvenció a favor de Farmacéuticos Mundi
(Farmamundi).
(Núm.
expedient
E-02250-2018-000257-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención a favor de Farmacéuticos Mundi
(Farmamundi).
(Núm.
expediente
E-02250-2018-000257-00) Aprobado

39

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió
d'una subvenció a favor d’Asamblea de Cooperación por
la Paz. (Núm. expedient E-02250-2018-000259-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención a favor de Asamblea de Cooperación
por la Paz. (Núm. expediente E-02250-2018-000259-00)
Aprobado

40

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la
concessió d'una subvenció a favor de l'associació
Iniciatives
Solidàries.
(Núm.
expedient
E-02301-2018-000217-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone dar la
conformidad a la concesión de una subvención a favor
de la asociación Iniciatives Solidàries. (Núm. expediente
E-02301-2018-000217-00) Aprobado

41

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa donar la conformitat d'aprovació
de la subvenció a la Fundació Viento del Pueblo i a
l'Associació Juvenil Viento del Pueblo pel projecte ' Sólo
si
es
contigo'.
(Núm.
expedient
E-02301-2018-000219-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone dar la
conformidad de aprobación de la subvención a la
Fundación Viento del Pueblo y a la Asociación Juvenil
Viento del Pueblo por el proyecto 'Sólo si es contigo'.
(Núm. expediente E-02301-2018-000219-00) Aprobado

42

SERVICI DE SANITAT. Proposa donar la conformitat a
la concessió de subvencions amb concurrència
competitiva per a projectes de promoció de la salut i
consum responsable 2018 a favor de tres entitats. (Núm.
expedient E-02401-2018-000748-00) Aprovat

SERVICIO DE SANIDAD. Propone dar la conformidad a
la concesión de subvenciones con concurrencia
competitiva para proyectos de promoción de la salud y
consumo responsable 2018 a favor de tres entidades.
(Núm. expediente E-02401-2018-000748-00) Aprobado

43

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar preus contradictoris del projecte de renovació
del clavegueram dels carrers de Berenguer Mallol i de la
Conserva al barri d'Aiora. (Núm. expedient
E-02701-2016-000307-00) Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar precios contradictorios del proyecto de
renovación del alcantarillado de las calles Berenguer
Mallol y Conserva en el barrio de Ayora. (Núm.
expediente E-02701-2016-000307-00) Aprobado

44

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
desestimar el recurs de reposició interposat contra la Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
Resolució núm. GO-6089, de 10 d’agost de 2018, per la contra la Resolución núm. GO-6089, de 10 de agosto de
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qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per
a l'exercici de la venda no sedentària als mercats
extraordinaris fixos de València. (Núm. expedient
E-02901-2018-000871-00) Aprovat

2018, por la que se procedió a extinguir la titularidad de
un permiso para el ejercicio de la venta no sedentaria en
los mercados extraordinarios fijos de València. (Núm.
expediente E-02901-2018-000871-00) Aprobado

45

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. GO-6134, de 16 d’agost de 2018, per la
qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per
a l'exercici de la venda no sedentària als mercats
extraordinaris fixos de València. (Núm. expedient
E-02901-2018-000108-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-6134, de 16 de agosto de
2018, por la que se procedió a extinguir la titularidad de
un permiso para el ejercicio de la venta no sedentaria en
los mercados extraordinarios fijos de València. (Núm.
expediente E-02901-2018-000108-00) Aprobado

46

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. GO-6144, de 16 d’agost de 2018, per la
qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per
a l'exercici de la venda no sedentària als mercats
extraordinaris fixos de València. (Núm. expedient
E-02901-2018-000210-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-6144, de 16 de agosto de
2018, por la que se procedió a extinguir la titularidad de
un permiso para el ejercicio de la venta no sedentaria en
los mercados extraordinarios fijos de València. (Núm.
expediente E-02901-2018-000210-00) Aprobado

47

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-02902-2018-000163-00) Aprovat

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-02902-2018-000163-00) Aprobado

48

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
‘València Activa Emprén 2017’. (Núm. expedient
E-02902-2018-000401-00) Aprovat

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 2017’. (Núm.
expediente E-02902-2018-000401-00) Aprobado

49

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
iniciar procediment de reintegrament parcial d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
'València Activa Ocupa 2017'. (Núm. expedient
E-02902-2018-001589-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone iniciar procedimiento de reintegro parcial de una
cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales 'València Activa Emplea 2017'. (Núm.
expediente E-02902-2018-001589-00) Aprobado

50

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
'València Activa Ocupa 2017'. (Núm. expedient
E-02902-2018-001590-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro parcial de
una cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales 'València Activa Emplea 2017'. (Núm.
expediente E-02902-2018-001590-00) Aprobado

51

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
'València Activa Ocupa 2017'. (Núm. expedient
E-02902-2018-001799-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro parcial de
una cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales 'València Activa Emplea 2017'. (Núm.
expediente E-02902-2018-001799-00) Aprobado

52

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just
d'un immoble situat al carrer de Cavite. (Núm. expedient
E-03103-2016-000141-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
desestimar la solicitud de iniciar expediente de
justiprecio de un inmueble situado en la calle Cavite.
(Núm. expediente E-03103-2016-000141-00) Aprobado

53

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just
d'un immoble situat al carrer de la Blanqueria. (Núm.
expedient E-03103-2017-000056-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
desestimar la solicitud de iniciar expediente de
justiprecio de un inmueble situado en la calle
Blanquerías.
(Núm.
expediente
E-03103-2017-000056-00) Aprobado
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54

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar
la sol·licitud d'Aumsa i aprovar la modificació del projecte
de reparcel·lació de la unitat d'execució ‘Riu
Bidasoa-Joan Piñol’, així com desestimar al·legacions.
(Núm. expedient E-03107-2018-000005-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
estimar la solicitud de Aumsa y aprobar la modificación
del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución
‘Río Bidasoa-Juan Piñol’, así como desestimar
alegaciones.
(Núm.
expediente
E-03107-2018-000005-00) Aprobado

55

SERVICI DE VIVENDA. Proposa l'adscripció de vivendes SERVICIO DE VIVIENDA. Propone la adscripción de
de propietat municipal a diferents delegacions. (Núm. viviendas de propiedad municipal a distintas
delegaciones.
(Núm.
expediente
expedient E-03910-2018-005105-00) Aprovat
E-03910-2018-005105-00) Aprobado

56

SERVICI DE VIVENDA. Proposa declarar l'extinció del
contracte d'arrendament d’una vivenda municipal situada
a la plaça de l'Alqueria Nova de Xirivella. (Núm.
expedient E-05302-2018-000348-00) Aprovat

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone declarar la extinción
del contrato de arrendamiento de una vivienda municipal
situada en la plaza Alquería Nova de Xirivella. (Núm.
expediente E-05302-2018-000348-00) Aprobado

57

SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer
l'obligació de pagament d’una factura corresponent a la
direcció facultativa de les obres de 'Remodelació del
jardí a la plaça de Joaquín Dualde'. (Núm. expedient
E-04001-2016-000472-00) Aprovat

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone reconocer la
obligación de pago de una factura correspondiente a la
dirección facultativa de las obras de 'Remodelación del
jardín en la plaza Joaquín Dualde'. (Núm. expediente
E-04001-2016-000472-00) Aprobado

58

SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI
CLIMÀTIC. Proposa aprovar la selecció dels col·legis
beneficiaris de subvencions de la convocatòria del
projecte
50-50/2018-2019.
(Núm.
expedient
E-08001-2018-000013-00) Aprovat

SERVICIO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO
CLIMÁTICO. Propone aprobar la selección de los
colegios beneficiarios de subvenciones de la
convocatoria del proyecto 50-50/2018-2019. (Núm.
expediente E-08001-2018-000013-00) Aprobado

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

59(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació
de la subvenció concedida a la Fundació Francesc
Eiximenis. (Núm. expedient E-00201-2017-000042-00)
Aprovat

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Fundació
Francesc
Eiximenis.
(Núm.
expediente
E-00201-2017-000042-00) Aprobado

60(E) INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la
realització d'una auditoria integral, comptable, jurídica i
operativa de l'ens públic empresarial local Palau de
Congressos
de
València.
(Núm.
expedient
E-00407-2016-000014-00) Aprovat

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a la realización de una auditoría
integral, contable, jurídica y operativa del ente público
empresarial local Palacio de Congresos de València.
(Núm. expediente E-00407-2016-000014-00) Aprobado

61(E) SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la
reserva de crèdit del contracte dels servicis de
telecomunicacions de telefonia mòbil. (Núm. expedient
E-01201-2015-000018-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone liberar parte de la
reserva de crédito del contrato de los servicios de
telecomunicaciones de telefonía móvil. (Núm. expediente
E-01201-2015-000018-00) Aprobado

62(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone incoar
disciplinari a una agent de la Policia Local. (Núm. expediente disciplinario a una agente de la Policía Local.
expedient E-01404-2018-000147-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01404-2018-000147-00) Aprobado
63(E) SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reajustament
del gasto plurianual del contracte per a l'execució de les
obres de camp de futbol i edifici de vestidors a Malilla.
(Núm. expedient E-01903-2017-000158-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar el reajuste
del gasto plurianual del contrato para la ejecución de las
obras del campo de fútbol y edificio de vestuarios en
Malilla. (Núm. expediente E-01903-2017-000158-00)
Aprobado

64(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar la
concessió d’ajudes a la producció escènica 2018. (Núm. concesión de ayudas a la producción escénica 2018.
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expedient E-01905-2018-000016-00) Aprovat

(Núm. expediente E-01905-2018-000016-00) Aprobado

65(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses
subvencions a favor de l'associació Brúfol. (Núm.
expedient E-02201-2017-000309-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone dar la conformidad a la concesión de varias
subvenciones a favor de la asociación Brúfol. (Núm.
expediente E-02201-2017-000309-00) Aprobado

66(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per
la fundació ISCOD de modificació del soci local del
projecte de cooperació subvencionat en la convocatòria
de cooperació internacional per al desenvolupament
2017. (Núm. expedient E-02250-2017-000006-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud presentada
por la fundación ISCOD de modificación del socio local
del proyecto de cooperación subvencionado en la
convocatoria de cooperación internacional para el
desarrollo
2017.
(Núm.
expediente
E-02250-2017-000006-00) Aprobado

67(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte
‘La nostra ciutat el teu refugi’ sol·licitada per ACCEM.
(Núm. expedient E-02250-2018-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la reformulación del
proyecto ‘La nostra ciutat el teu refugi’ solicitada por
ACCEM. (Núm. expediente E-02250-2018-000036-00)
Aprobado

68(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d’una
subvenció nominativa a favor d’Unió de Pobles Solidaris.
(Núm. expedient E-02250-2018-000216-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la concesión de una
subvención nominativa a favor de Unió de Pobles
Solidaris. (Núm. expediente E-02250-2018-000216-00)
Aprobado

69(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor
del
Col·lectiu
Lambda.
(Núm.
expedient
E-02301-2018-000220-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone conceder una
subvención a favor del Col·lectiu Lambda. (Núm.
expediente E-02301-2018-000220-00) Aprobado

70(E) SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar
l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de
2018, relatiu a la sol·licitud d'una ajuda econòmica a la
Diputació de València per a la realització de diverses
Inversions Financeres Sostenibles (IFS). (Núm.
expedient E-02310-2018-000253-00) Aprovat

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone
modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7
de septiembre de 2018, relativo a la solicitud de una
ayuda económica a la Diputación de Valencia para la
realización de varias Inversiones Financieras Sostenibles
(IFS). (Núm. expediente E-02310-2018-000253-00)
Aprobado

71(E) SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa denunciar el
conveni amb la Conselleria de Justícia i Administracions
Públiques sobre trasllat i depòsit judicial de cadàvers.
(Núm. expedient E-02802-2018-000321-00) Aprovat

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone denunciar el
convenio con la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas sobre traslado y depósito
judicial
de
cadáveres.
(Núm.
expediente
E-02802-2018-000321-00) Aprobado

72(E) SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre
favorablement l'avaluació ambiental i territorial
estratègica simplificada de la modificació de l'estudi de
detall de l'Hospital Quirón. (Núm. expedient
E-03001-2018-000061-00) Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone resolver
favorablemente la evaluación ambiental y territorial
estratégica simplificada de la modificación del estudio de
detalle del Hospital Quirón. (Núm. expediente
E-03001-2018-000061-00) Aprobado

73(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar
l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre
de 2018, relatiu a una parcel·la situada al carrer del Riu
Bidasoa. (Núm. expedient E-03103-2015-000061-00)
Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14
de septiembre de 2018, relativo a una parcela situada en
la
calle
Río
Bidasoa.
(Núm.
expediente
E-03103-2015-000061-00) Aprobado

74(E) SERVICI DE JARDINERIA. Proposa que l’Assessoria SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone que la Asesoría
Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la Jurídica Municipal inicie acciones judiciales en orden a la
reclamació de danys causats al patrimoni municipal com reclamación de daños causados al patrimonio municipal
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a conseqüència d'un accident de trànsit. (Núm. expedient como consecuencia de un accidente de tráfico. (Núm.
E-04001-2017-000781-00) Aprovat
expediente E-04001-2017-000781-00) Aprobado
75(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte d'execució de les obres de ‘Rehabilitació del
mercat
del
Grau’.
(Núm.
expedient
E-04101-2018-000030-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato de ejecución de las obras de ‘Rehabilitación del
mercado
del
Grao’.
(Núm.
expediente
E-04101-2018-000030-00) Aprobado

76(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar error
material i atorgar nou termini per a la presentació de
proposicions en relació amb el contracte de
subministrament i substitució de lluminàries esfèriques
de gran port i millora d'eficiència de fanals. (Núm.
expedient E-04101-2018-000080-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone rectificar
error material y otorgar nuevo plazo para la presentación
de proposiciones en relación con el contrato de
suministro y sustitución de luminarias esféricas de gran
porte y mejora de eficiencia de faroles. (Núm. expediente
E-04101-2018-000080-00) Aprobado

77(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar el temari i
els errors materials de la convocatòria per a proveir en
propietat sis places de tècnic/a gestió ambiental. (Núm.
expedient E-01101-2018-000047-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar el temario
y los errores materiales de la convocatoria para proveer
en propiedad seis plazas de técnico/a gestión ambiental.
(Núm. expediente E-01101-2018-000047-00) Aprobado

78(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar el tema
núm. 17 de la convocatòria per a proveir en propietat
cinc places de tècnic/a turisme. (Núm. expedient
E-01101-2018-000048-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar el tema
núm. 17 de la convocatoria para proveer en propiedad
cinco plazas de técnico/a turismo. (Núm. expediente
E-01101-2018-000048-00) Aprobado

79(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar les bases
de la convocatòria per a proveir en propietat huit places
de tècnic/a superior participació ciutadana i
transparència.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-000868-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar las bases
de la convocatoria para proveer en propiedad ocho
plazas de técnico/a superior participación ciudadana y
transparencia.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-000868-00) Aprobado

80(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball
de tècnic/a gestió de patrimoni històric i cultura per a
futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
(Núm. expedient E-01101-2018-002659-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para la constitución de una bolsa de
trabajo de técnico/a gestión de patrimonio histórico y
cultura para futuros nombramientos por mejora de
empleo
e
interinidades.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-002659-00) Aprobado

81(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball
d'operador de comunicacions en el Departament de
Bombers per a futurs nomenaments per millora
d'ocupació
i
interinitats.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-003576-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para la constitución de una bolsa de
trabajo de operador de comunicaciones en el
Departamento de Bomberos para futuros nombramientos
por mejora de empleo e interinidades. (Núm. expediente
E-01101-2018-003576-00) Aprobado

82(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció
provisional en lloc de treball de cap de secció (TD),
referència núm. 4227, en el Servici de Promoció
Econòmica, Internacionalització i Turisme. (Núm.
expedient E-01101-2018-003341-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
provisional en puesto de trabajo de jefatura de sección
(TD), referencia núm. 4227, en el Servicio de Promoción
Económica, Internacionalización y Turismo. (Núm.
expediente E-01101-2018-003341-00) Aprobado

83(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la
designació del personal membre de la Comissió de
Valoració en el procés convocat per a la constitució de
borsa de treball d’estadístic/a. (Núm. expedient
E-01101-2017-000473-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
designación del personal miembro de la Comisión de
Valoración en el proceso convocado para la constitución
de bolsa de trabajo de estadístico/a. (Núm. expediente
E-01101-2017-000473-00) Aprobado

84(E) SERVICI DE PERSONAL. Dóna compte del preavís
d'eleccions sindicals i la designació dels membres de la
mesa electoral coordinadora. (Núm. expedient
E-01001-2018-000611-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE PERSONAL. Da cuenta del preaviso de
elecciones sindicales y la designación de los miembros
de la mesa electoral coordinadora. (Núm. expediente
E-01001-2018-000611-00) Quedar enterado
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85(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la resolució d’un SERVICIO DE PERSONAL. Propone la resolución de un
expedient
disciplinari.
(Núm.
expedient expediente
disciplinario.
(Núm.
expediente
E-01002-2015-000148-00) Aprovat
E-01002-2015-000148-00) Aprobado
86(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 5791,
al Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
Laborals. (Núm. expedient E-01101-2017-000842-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativo/a,
referencia núm. 5719, al Servicio de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales. (Núm. expediente
E-01101-2017-000842-00) Aprobado

87(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la
contractació laboral d'un professor de religió per al
període
2018-2019.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-001433-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
contratación laboral de un profesor de religión para el
periodo
2018-2019.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001433-00) Aprobado

88(E) SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació corresponent a actuacions
d'emergència realitzades en diversos immobles. (Núm.
expedient O-03801-2018-000041-00) Aprovat

SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a actuaciones de emergencia realizadas
en
varios
inmuebles.
(Núm.
expediente
O-03801-2018-000041-00) Aprobado

89(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una
subvenció a favor de la Fundación Entreculturas per al
desenvolupament d'un projecte d'acció humanitària
d'emergència a la RD Congo. (Núm. expedient
E-02250-2018-000255-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la concesión directa de
una subvención a favor de la Fundación Entreculturas
para el desarrollo de un proyecto de acción humanitaria
de emergencia en la RD Congo. (Núm. expediente
E-02250-2018-000255-00) Aprobado

90(E) SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de
Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat
mes
de
juliol.
(Núm.
expedient
E-04909-2018-000466-00) Aprovat

SERVICIO DE TESORERÍA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Martínez Centro
de Gestión, SL, correspondiente a la factura del pasado
mes
de
julio.
(Núm.
expediente
E-04909-2018-000466-00) Aprobado

91(E) SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament
plurianual del contracte de subministrament d'electricitat
en alta i baixa tensió. (Núm. expedient
E-01201-2018-000271-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar el reajuste
plurianual del contrato de suministro de electricidad en
alta
y
baja
tensión.
(Núm.
expediente
E-01201-2018-000271-00) Aprobado

92(E) 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 2018. (Núm. expedient
E-03201-2017-000098-00) Aprovat

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 de 2018. (Núm.
expediente E-03201-2017-000098-00) Aprobado

93(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal tècnic mitjà, referència núm. 6414, en el
Servici
de
Jardineria.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-002720-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal técnico medio, referencia núm.
6414, en el Servicio de Jardinería. (Núm. expediente
E-01101-2018-002720-00) Aprobado

94(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal tècnic mitjà, referència núm. 7336, en el
Servici de Projectes Urbans. (Núm. expedient
E-01101-2018-002721-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal técnico medio, referencia núm.
7336, en el Servicio de Proyectos Urbanos. (Núm.
expediente E-01101-2018-002721-00) Aprobado

95(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament per millora d'ocupació de dos arquitectes
tècnics. (Núm. expedient E-01101-2018-003448-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento por mejora de empleo de dos arquitectos
técnicos. (Núm. expediente E-01101-2018-003448-00)
Aprobado
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96(E) ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la
celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local del día 12 d’octubre al dia 11 d’octubre de 2018,
per coincidir amb festiu. Aprovat

ALCALDÍA-PRESIDENCIA. Propone trasladar la
celebración de la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local del día 12 de octubre al día 11 de
octubre de 2018, por coincidir con festivo. Aprobado
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