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CONVOCATÒRIA

CONVOCATORIA

Per orde de l'Alcaldia, vos
convoquem a la sessió de la Junta
de Govern Local que tindrà lloc en la
Sala de Juntes de la casa
consistorial, en la data, hora i amb el
caràcter assenyalats, en la qual es
tractaran els assumptes continguts
en l'orde del dia que s'indica a
continuació.

En cumplimiento de lo ordenado por
la Alcaldía, se le convoca a la Sesión
de la Junta de Gobierno Local que se
celebrará en la Sala de Juntas de la
casa consistorial, en la fecha, hora y
con el carácter indicados, en la cual
se tratarán los asuntos contenidos en
el orden del día que se expresa a
continuación.

SESSIÓ / SESIÓN ORDINÀRIA / ORDINARIA
DATA / FECHA

HORA 09:30

19 d'octubre de 2018 / 19 de octubre 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 11 d'octubre de 2018.
celebrada el día 11 de octubre de 2018.

2

GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una GABINETE DE ALCALDÍA. Propone conceder una
subvenció a favor de la Fundació FEIS. (Núm. expedient subvención a favor de la Fundació FEIS. (Núm.
E-00201-2018-000025-00)
expediente E-00201-2018-000025-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2,
desestimatòria del Recurs PO núm. 183/17, interposat
contra l'acord que desestima la sol·licitud de retaxació
d'una parcel·la al carrer de Palomar. (Núm. expedient
E-00501-2018-000338-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2, desestimatoria del
Recurso PO núm. 183/17, interpuesto contra el acuerdo
que desestima la solicitud de la retasación de una
parcela en la calle Palomar. (Núm. expediente
E-00501-2018-000338-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6,
desestimatòria del Recurs PO núm. 67/18, interposat
contra resolució del Jurat Tributari que va confirmar la
desestimació d'una reclamació relativa a sol·licitud de
devolució d'ingressos indeguts de liquidacions de
l'impost sobre béns immobles, exercicis 2011 i 2012.
(Núm. expedient E-00501-2018-000339-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, desestimatoria del
Recurso PO núm. 67/18, interpuesto contra acuerdo del
Jurado Tributario que confirmó la desestimación de una
reclamación relativa a solicitud de devolución de
ingresos indebidos de liquidaciones del impuesto sobre
bienes inmuebles, ejercicios 2011 y 2012. (Núm.
expediente E-00501-2018-000339-00)

5

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. 66/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o
al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de
jornada
no
disfrutades.
(Núm.
expedient
E-00501-2018-000340-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto de extensión de efectos de Sentencia
dictado en el Recurso PA núm. 423/16 (pieza núm.
66/18) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 7, que reconoce el derecho a disfrutar o a que se
retribuyan las horas por reducción de jornada no
disfrutadas. (Núm. expediente E-00501-2018-000340-00)
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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. 46/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o
al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de
jornada
no
disfrutades.
(Núm.
expedient
E-00501-2018-000341-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto de extensión de efectos de Sentencia
dictado en el Recurso PA núm. 423/16 (pieza núm.
46/18) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 7, que reconoce el derecho a disfrutar o a que se
retribuyan las horas por reducción de jornada no
disfrutadas. (Núm. expediente E-00501-2018-000341-00)

7

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució
pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de
setembre
de
2018.
(Núm.
expedient
E-04302-2018-000017-00)

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Da cuenta de los estados de
ejecución presupuestaria y de situación de Tesorería a
30 de septiembre de 2018. (Núm. expediente
E-04302-2018-000017-00)

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs
de reposició interposat contra la constitució de la borsa
de treball de caporal de bombers/eres. (Núm. expedient
E-01101-2017-002101-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar un
recurso de reposición interpuesto contra la constitución
de la bolsa de trabajo de cabo de bomberos/as. (Núm.
expediente E-01101-2017-002101-00)

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la
disponibilitat de crèdits derivats de les economies de
juliol i agost de 2018. (Núm. expedient
E-01101-2018-003450-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
disponibilidad de créditos derivados de las economías de
julio y agosto de 2018. (Núm. expediente
E-01101-2018-003450-00)

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció
(TD), referència núm. 49, en el Servici de Comptabilitat.
(Núm. expedient E-01101-2018-003631-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios al puesto de trabajo de jefatura de
sección (TD), referencia núm. 49, en el Servicio de
Contabilidad.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-003631-00)

11

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció
(TD), referència núm. 8914, en el Servici de
Comptabilitat.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-003633-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios al puesto de trabajo de jefatura de
sección (TD), referencia núm. 8914, en el Servicio de
Contabilidad.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-003633-00)

12

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d’un arquitecte per al Servici de
Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació. (Núm.
expedient E-01101-2018-003645-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de un arquitecto para el Servicio
de Licencias Urbanísticas Obras de Edificación. (Núm.
expediente E-01101-2018-003645-00)

13

SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar la renuncia
a un nomenament interí com a auxiliar administratiu. a un nombramiento interino como auxiliar administrativo.
(Núm. expedient E-01101-2018-003710-00)
(Núm. expediente E-01101-2018-003710-00)

14

SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre la
sol·licitud
d'equiparació
a
lloc
de
treball
d'administratiu/iva.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-003728-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone inadmitir la
solicitud de equiparación a puesto de trabajo de
administrativo/a.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-003728-00)

15

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte per a la prestació dels servicis d'assistència
tècnica per a la implementació, seguiment, avaluació i
control de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà
Sostenible i Integrat del Barri Cabanyal-Canyamelar-Cap
de França de l'Ajuntament de València (EDUSI 3C).
(Núm. expedient E-04101-2018-000008-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato para la prestación de los servicios de asistencia
técnica para la implementación, seguimiento, evaluación
y control de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible
e
Integrado
del
Barrio
Cabanyal-Canyamelar-Cap de França del Ayuntamiento
de València (EDUSI 3C). (Núm. expediente
E-04101-2018-000008-00)

16

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone desestimar el
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recurs de reposició interposat contra la Resolució de recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
adjudicación núm. CF-1484, de 11 de junio de 2018. de adjudicación núm. CF-1484, de 11 de junio de 2018.
(Núm. expedient E-04101-2017-000123-00)
(Núm. expediente E-04101-2017-000123-00)
17

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el
subministrament d'un vehicle autoescala de 18 metres
amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció,
Intervenció en Emergències i Protecció Civil, convocar
procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el
gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-04101-2018-000103-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar el
suministro de un vehículo autoescalera de 18 metros con
destino al Departamento de Bomberos, Prevención,
Intervención en Emergencias y Protección Civil,
convocar procedimiento abierto y aprobar los pliegos de
condiciones y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-04101-2018-000103-00)

18

SERVICI DE PATRIMONIO. Proposa donar de baixa a
l’Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.01.066, donar
d’alta la parcel·la per a servici públic i donar d'alta la
xarxa viària a la plaça del Músic López Chavarri. (Núm.
expedient E-05301-1985-000010-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone dar de baja en el
Inventario Municipal de Bienes el código 1.S5.01.066,
dar de alta la parcela para servicio público y dar de alta
la red viaria en la plaza Músico López Chavarri. (Núm.
expediente E-05301-1985-000010-00)

19

OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un protocol OFICINA DE ESTADÍSTICA. Propone aprobar un
de col·laboració entre l'Oficina d'Estadística i el Servici protocolo de colaboración entre la Oficina de Estadística
d'Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. y el Servicio de Estudios Epidemiológicos y Estadísticas
(Núm. expedient E-00810-2018-000070-00)
Sanitarias. (Núm. expediente E-00810-2018-000070-00)

20

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una pròrroga
en el termini de presentació de les butlletes d'estat
d'adjudicació d'inversions en relació amb la subvenció
concedida per la Diputació Provincial de València per a
finançar inversions en la millora de les condicions
d'habitabilitat i eficiència energètica en diversos centres
d'educació. (Núm. expedient E-01201-2017-000699-00)

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone solicitar una prórroga
en el plazo de presentación de los estadillos de
adjudicación de inversiones en relación con la
subvención concedida por la Diputación Provincial de
Valencia para financiar inversiones en la mejora de las
condiciones de habitabilidad y eficiencia energética en
varios centros de educación. (Núm. expediente
E-01201-2017-000699-00)

21

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació corresponent al manteniment
d'impressores
OKI.
(Núm.
expedient
E-01201-2018-000480-00)

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente al
mantenimiento de impresoras OKI. (Núm. expediente
E-01201-2018-000480-00)

22

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
la subvenció concedida al Valencia Club de Judo. (Núm. justificación de la subvención concedida al Valencia Club
expedient E-01903-2017-000186-00)
de Judo. (Núm. expediente E-01903-2017-000186-00)

23

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de
la subvenció concedida a la Federación de Ajedrez de la
Comunidad
Valenciana.
(Núm.
expedient
E-01903-2017-000212-00)

24

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
la subvenció concedida al Club Natación Ferca. (Núm. justificación de la subvención concedida al Club Natación
expedient E-01903-2017-000260-00)
Ferca. (Núm. expediente E-01903-2017-000260-00)

25

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
segona transferència de l’exercici 2018 a favor de
l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
(Núm. expedient E-01904-2018-000525-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
segunda transferencia del ejercicio 2018 a favor del
organismo autónomo municipal Junta Central Fallera.
(Núm. expediente E-01904-2018-000525-00)

26

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeiximent d'obligació per la participació de tres
professionals de la Comissió Avaluadora que han
d'intervindre en la concessió de les ajudes a les Arts

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación por la participación de
tres profesionales de la Comisión Evaluadora que han de
intervenir en la concesión de las ayudas a las Artes

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Federación
de Ajedrez de la Comunidad Valenciana. (Núm.
expediente E-01903-2017-000212-00)
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Escèniques
2018.
E-01905-2018-000276-00)

(Núm.

expedient Escénicas
2018.
E-01905-2018-000276-00)

(Núm.

expediente

27

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
reconeixement d'obligació de diverses factures de l’any un reconocimiento de obligación de varias facturas del
2018. (Núm. expedient E-01905-2018-000437-00)
año 2018. (Núm. expediente E-01905-2018-000437-00)

28

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent al disseny del
cartell de la programació i de la web del Festival
Internacional de Circ de València. (Núm. expedient
E-01905-2018-000449-00)

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación correspondiente al
diseño del cartel de la programación y de la web del
Festival Internacional de Circ de València. (Núm.
expediente E-01905-2018-000449-00)

29

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació final del conveni de
col·laboració amb Cáritas Diocesana per al
desenvolupament del programa municipal d'atenció a
persones
sense
sostre.
(Núm.
expedient
E-02201-2014-004406-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación final del convenio de
colaboración con Cáritas Diocesana para el desarrollo
del programa municipal de atención a personas sin
techo. (Núm. expediente E-02201-2014-004406-00)

30

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 2017. (Núm.
expedient E-02201-2017-000196-00)

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 2017. (Núm.
expediente E-02201-2017-000196-00)

31

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació
del servici de gestió i execució d’activitats físiques per a
persones majors de la ciutat de València. (Núm.
expedient E-02224-2018-000412-00)

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a la prestación del servicio de gestión y
ejecución de actividades físicas para personas mayores
de la ciudad de València. (Núm. expediente
E-02224-2018-000412-00)

32

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d’una
subvenció concedida per al desenvolupament del
projecte ‘Xarxa puja el to contra el racisme’ 2017. (Núm.
expedient E-02250-2017-000008-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación de una
subvención concedida para el desarrollo del proyecto
‘Red sube el tono contra el racismo’ 2017. (Núm.
expediente E-02250-2017-000008-00)

33

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió
d'una subvenció a favor de l’entitat Alianza por los
Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
(Núm. expedient E-02250-2018-000261-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención a favor de la entidad Alianza por los
Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
(Núm. expediente E-02250-2018-000261-00)

34

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió
d'una subvenció a favor de Movimiento por la
Paz-MPDL. (Núm. expedient E-02250-2018-000281-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención a favor de Movimiento por la
Paz-MPDL. (Núm. expediente E-02250-2018-000281-00)

35

SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació
de la subvenció concedida a la Unió de Consumidors de
València
(UCV).
(Núm.
expedient
E-02401-2017-001226-00)

SERVICIO DE SANIDAD. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Unión de
Consumidores de Valencia (UCV). (Núm. expediente
E-02401-2017-001226-00)

36

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA. Proposa
concedir una pròrroga en el termini d’execució del
projecte ‘Rehabilitació dels filtres de la planta
potabilitzadora del Realó, 3a fase’. (Núm. expedient
E-02701-2017-000203-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
conceder una prórroga en el plazo de ejecución del
proyecto ‘Rehabilitación de los filtros de la planta
potabilizadora El Realón, 3ª fase’. (Núm. expediente
E-02701-2017-000203-00)
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37

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el
reconeixement d'obligació corresponent a una certificació
del servici de manteniment, conservació i explotació dels
forns
crematoris.
(Núm.
expedient
E-02802-2018-000323-00)

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone aprobar el
reconocimiento de obligación correspondiente a una
certificación del servicio de mantenimiento, conservación
y explotación de los hornos crematorios. (Núm.
expediente E-02802-2018-000323-00)

38

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la convocatòria per a concedir distincions a
projectes participants en l'Itinerari per a la creació i
consolidació d'empreses 2018. (Núm. expedient
E-02902-2018-001645-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la convocatoria para conceder
distinciones a proyectos participantes en el Itinerario
para la creación y consolidación de empresas 2018.
(Núm. expediente E-02902-2018-001645-00)

39

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la
resolució de l'informe d'avaluació ambiental i territorial
estratègica pel procediment simplificat de la proposta de
modificació de l’estudi de detall de les parcel·les 15.1 i
15.2 del PRIM de Patraix. (Núm. expedient
E-03001-2018-000129-00)

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone aprobar la
resolución del informe de evaluación ambiental y
territorial estratégica por el procedimiento simplificado de
la propuesta de modificación del estudio de detalle de las
parcelas 15.1 y 15.2 del PRIM de Patraix. (Núm.
expediente E-03001-2018-000129-00)

40

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la
resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de
la modificació de l'estudi de detall als carrers de Dolores
Marqués i Cercle de Belles Arts de València. (Núm.
expedient E-03001-2018-000199-00)

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone aprobar la
resolución del informe ambiental y territorial estratégico
de la modificación del estudio de detalle en las calles
Dolores Marqués y Círculo de Bellas Artes de València.
(Núm. expediente E-03001-2018-000199-00)

41

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la
resolució de l'informe d'avaluació ambiental i territorial
estratègica pel procediment simplificat de la proposta de
modificació puntual de l'estudi de detall de la sub-illa de
cases M1 del pla parcial ‘Ciutat de les Arts i les
Ciències’. (Núm. expedient E-03001-2018-000243-00)

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone aprobar la
resolución del informe de evaluación ambiental y
territorial estratégica por el procedimiento simplificado de
la propuesta de modificación puntual del estudio de
detalle de la submanzana M1 del plan parcial ‘Ciudad de
las Artes y las Ciencias’. (Núm. expediente
E-03001-2018-000243-00)

42

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament de part d'una factura
relativa al contracte de servicis per a la redacció del
projecte bàsic i d'execució i estudi geotècnic per a la
construcció d’equipament sociocultural a la plaça del
Bisbe Laguarda del barri de Torrefiel. (Núm. expedient
E-03201-2018-000063-00)

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
reconocer la obligación de pago de parte de una factura
relativa al contrato de servicios para la redacción del
proyecto básico y de ejecución y estudio geotécnico para
la construcción de equipamiento sociocultural en la plaza
Obispo Laguarda del barrio de Torrefiel. (Núm.
expediente E-03201-2018-000063-00)

43

SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES
D’EDIFICACIÓ. Proposa estimar recurs de reposició
contra Resolució núm. SM-3471 de 9 de juliol de 2018
per la qual es declara la caducitat de la llicéncia d'obres
en edifici situat al carrer del Pare Jofre. (Núm. expedient
E-03501-2003-001535-00)

SERVICIO LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN. Propone estimar recurso de reposición
contra Resolución núm. SM-3471 de 9 de julio de 2018
por la que se declara la caducidad de la licencia de
obras en edificio situado en la calle Padre Jofre. (Núm.
expediente E-03501-2003-001535-00)

44

SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa sol·licitar la
incorporació de l'Ajuntament a la Federación
EUROPARC (Federación de Parques Naturales y
Nacionales de Europa) i autoritzar i disposar una
quantitat a favor de la citada entitat en concepte de
quota anual corresponent a l'any 2018. (Núm. expedient
E-03602-2018-000153-00)

SERVICIO DEVESA-ALBUFERA. Propone solicitar la
incorporación del Ayuntamiento a la Federación
EUROPARC (Federación de Parques Naturales y
Nacionales de Europa) y autorizar y disponer una
cantidad a favor de la citada entidad en concepto de
cuota anual correspondiente al año 2018. (Núm.
expediente E-03602-2018-000153-00)

45

SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el
projecte bàsic i d'execució de les obres del ‘Pla de
rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer. El
Cabanyal. Carrer de Sant Pere, núm. 52’, finançat amb

SERVICIO
DE
VIVIENDA.
Propone
aprobar
técnicamente el proyecto básico y de ejecución de las
obras del ‘Pla de rehabilitació patrimoni municipal
vivendes lloguer. El Cabanyal. Carrer Sant Pere, núm.
52’, financiado con cargo al plan especial de apoyo a la
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càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva inversión productiva en municipios de la Comunidad
en municipis de la Comunitat Valenciana. (Núm. Valenciana. (Núm. expediente E-03910-2017-000774-00)
expedient E-03910-2017-000774-00)
46

MOCIÓ de la regidora delegada d’Agricultura, Horta i
Pobles de València. Proposa sol·licitar a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural la classificació formal de la
xarxa de vies pecuàries en el terme municipal de
València. (Núm. expedient E-C1504-2018-000005-00)

MOCIÓN de la concejala delegada de Agricultura, Huerta
y Pueblos de València. Propone solicitar a la Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural la clasificación formal de la red de vías
pecuarias en el término municipal de Valéncia. (Núm.
expediente E-C1504-2018-000005-00)

47

MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa
l'aixecament de la mesura provisional de suspensió dels
procediments incursos en supòsits de no subjecció a
l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa
Urbana.
(Núm.
expedient
E-C1512-2018-000008-00)

MOCIÓN del concejal delegado de Hacienda. Propone el
levantamiento de la medida provisional de suspensión de
los procedimientos incursos en supuestos de no sujeción
al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. (Núm. expediente
E-C1512-2018-000008-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

48(E) TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades
del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
setembre
de
2018.
(Núm.
expedient
E-04906-2018-000018-00)

TESORERÍA GENERAL. Propone publicar los datos del
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
septiembre
de
2018.
(Núm.
expediente
E-04906-2018-000018-00)

49(E) 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-01201-2018-000573-00)

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-01201-2018-000573-00)

50(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone incoar
disciplinari a un oficial de la Policia Local. (Núm. expediente disciplinario a un oficial de la Policía Local.
expedient E-01404-2018-000152-00)
(Núm. expediente E-01404-2018-000152-00)
51(E) DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern
Local de 7 de setembre de 2018, d'adjudicació,
mitjançant procediment de contractació centralitzada de
béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i
Centralització de la Contractació, de tres vehicles de
cap. (Núm. expedient E-01501-2018-000344-00)

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone modificar el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 7 de septiembre de 2018, de
adjudicación, mediante procedimiento de contratación
centralizada de bienes y servicios de la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la
Contratación, el suministro de tres vehículos de jefatura.
(Núm. expediente E-01501-2018-000344-00)

52(E) DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern
Local de 7 de setembre de 2018, d'adjudicació,
mitjançant procediment de contractació centralitzada de
béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i
Centralització de la Contractació, d’un vehicle pick up.
(Núm. expedient E-01501-2018-000345-00)

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone modificar el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 7 de septiembre de 2018, de
adjudicación, mediante procedimiento de contratación
centralizada de bienes y servicios de la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la
Contratación, el suministro de un vehículo pick up. (Núm.
expediente E-01501-2018-000345-00)

53(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa acceptar la donació de l’escultura ‘El corro de la
patata’ per part de la Fundación Valenciana de Pediatría.
(Núm. expedient E-02001-2017-000241-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aceptar la donación de la
escultura ‘El corro de la patata’ por parte de la Fundación
Valenciana
de
Pediatría.
(Núm.
expediente
E-02001-2017-000241-00)
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54(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una
factura emesa en concepte de comissari de l'exposició
‘José Royo: Ciència i Guerra de València, Capital de la
República’. (Núm. expedient E-02001-2017-001215-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
de una factura emitida en concepto de comisario de la
exposición ‘José Royo: Ciència i Guerra de València,
Capital de la República’. (Núm. expediente
E-02001-2017-001215-00)

55(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura
del passat mes de juliol del contracte de manteniment de
la
font
Almoina.
(Núm.
expedient
E-02001-2018-001029-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
de la factura del pasado mes de julio del contrato de
mantenimiento de la fuente Almoina. (Núm. expediente
E-02001-2018-001029-00)

56(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura
del passat mes d’agost del contracte de manteniment de
la
font
Almoina.
(Núm.
expedient
E-02001-2018-001101-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
de la factura del pasado mes de agosto del contrato de
mantenimiento de la fuente Almoina. (Núm. expediente
E-02001-2018-001101-00)

57(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar noves SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone declarar nuevas
beneficiàries i nous beneficiaris del xec escolar beneficiarias y nuevos beneficiarios del cheque escolar
2018-2019. (Núm. expedient E-02101-2018-000061-00)
2018/2019. (Núm. expediente E-02101-2018-000061-00)
58(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració
amb l'associació Brúfol per al desenvolupament d'un
programa
d'atenció
social.
(Núm.
expedient
E-02201-2017-000309-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la prórroga del convenio de
colaboración con la asociación Brúfol para el desarrollo
de un programa de atención social. (Núm. expediente
E-02201-2017-000309-00)

59(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reajustament econòmic i temporal del
contracte de servici del centre de dia municipal per a
joves
‘Malva-rosa’.
(Núm.
expedient
E-02201-2018-000296-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reajuste económico y temporal del
contrato de servicio del centro de día municipal para
jóvenes
‘Malvarrosa’.
(Núm.
expediente
E-02201-2018-000296-00)

60(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida en 2017 a l’Associació de Veïns
Carrera de la Font d'En Corts per al desenvolupament
d'un projecte de participació ciutadana. (Núm. expedient
E-02301-2017-000334-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida en 2017 a la
Asociación de Vecinos Carrera de la Font d'En Corts
para el desarrollo de un proyecto de participación
ciudadana. (Núm. expediente E-02301-2017-000334-00)

61(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa rectificar un error material
contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 5
d’octubre
de
2018.
(Núm.
expedient
E-02301-2018-000217-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone rectificar un
error material contenido en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 5 de octubre de 2018. (Núm.
expediente E-02301-2018-000217-00)

62(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor
de l'associació Arca de Noé. (Núm. expedient
E-02301-2018-000220-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone conceder una
subvención a favor de la asociación Arca de Noé. (Núm.
expediente E-02301-2018-000220-00)

63(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del
Concurs de Curts 2018 de la Junta Municipal d’Abastos.
(Núm. expedient E-02301-2018-000508-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
convocatoria del Concurso de Cortos 2018 de la Junta
Municipal
de
Abastos.
(Núm.
expediente
E-02301-2018-000508-00)

64(E) SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la concessió de SERVICIO DE SANIDAD. Propone aprobar la concesión
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subvencions amb concurrència competitiva per a de subvenciones con concurrencia competitiva para
projectes de promoció de la salut i consum responsable proyectos de promoción de la salud y consumo
2018. (Núm. expedient E-02401-2018-000748-00)
responsable
2018.
(Núm.
expediente
E-02401-2018-000748-00)
65(E) SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa acceptar la
subvenció concedida per la Comissió Europea per al
desenvolupament del projecte europeu Life LowCarbon
Feed i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
(Núm. expedient E-03602-2016-000189-00)

SERVICIO DEVESA-ALBUFERA. Propone aceptar la
subvención concedida por la Comisión Europea para el
desarrollo del proyecto europeo Life LowCarbon Feed y
aprobar la correspondiente modificación de créditos.
(Núm. expediente E-03602-2016-000189-00)

66(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar el projecte de la 9a modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost
2018. (Núm. expedient E-05501-2018-000033-00)

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar el proyecto de la 9ª modificación de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito del
Presupuesto
2018.
(Núm.
expediente
E-05501-2018-000033-00)

67(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
en lloc de treball de policia sanitària (A ext. i trans.),
referència núm. 3040, en el Servici de Qualitat i Anàlisi
Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges. (Núm.
expedient E-01101-2018-002851-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal en puesto de trabajo de policía sanitaria (A ext.
y trans.), referencia núm. 3040, en el Servicio de Calidad
y Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y
Playas. (Núm. expediente E-01101-2018-002851-00)

68(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí de dos subalterns/ernes per als
Servicis de Gestió Tributària Integral i d'Educació. (Núm.
expedient E-01101-2018-002472-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de dos subalternos/as para los
Servicios de Gestión Tributaria Integral y de Educación.
(Núm. expediente E-01101-2018-002472-00)

69(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí de dos oficials/ales de servicis
genèrics per als Servicis de Joventut i d'Inspecció
Municipal. (Núm. expedient E-01101-2018-003620-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de dos oficiales de servicios
genéricos para los Servicios de Juventud y de
Inspección
Municipal.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-003620-00)

70(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nomenament interí d’una arquitecta tècnica. (Núm. nombramiento interino de una arquitecta técnica. (Núm.
expedient E-01101-2018-003733-00)
expediente E-01101-2018-003733-00)
71(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament de personal eventual adscrit al Grup
Municipal Socialista i deixar sense efecte un acord de
nomenament de 17 juliol de 2015. (Núm. expedient
E-01101-2018-003729-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento de personal eventual adscrito al Grupo
Municipal Socialista y dejar sin efecto un acuerdo de
nombramiento de 17 julio de 2015. (Núm. expediente
E-01101-2018-003729-00)

72(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD),
referència núm. 7440, en el Servici de Planejament.
(Núm. expedient E-01101-2018-003632-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de jefatura de sección
(TD), referencia núm. 7440, en el Servicio de
Planeamiento.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-003632-00)

73(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs
de reposició interposat contra les bases de la
convocatòria per a proveir en propietat quaranta places
d'agent
Policia
Local.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-003682-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar el
recurso de reposición interpuesto contra las bases de la
convocatoria para proveer en propiedad cuarenta plazas
de agente Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2018-003682-00)

74(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de Propone aprobar la primera prórroga del convenio de
col·laboració per a dur a terme un programa integral colaboración para llevar a cabo un programa integral de
atención a las personas en situación de prostitución y
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimas de trata en las calles de la ciudad de València
víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere). (Núm. expediente E-02230-2018-000007-00)
(Jere-Jere). (Núm. expedient E-02230-2018-000007-00)
75(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de CERAI
d'ampliació del termini d'execució del projecte
subvencionat en la convocatòria d'educació per al
desenvolupament
2017.
(Núm.
expedient
E-02250-2017-000004-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud de CERAI de
ampliación del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado en la convocatoria de educación para el
desarrollo
2017.
(Núm.
expediente
E-02250-2017-000004-00)

76(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
acceptar les renúncies de diverses persones
beneficiàries del programa ‘Activa Jove VLC 2017-2018’,
adjudicar novament les beques i disposar el gasto i
reconéixer l'obligació de pagament a favor de les
persones beneficiàries corresponent als mesos de juny i
juliol
de
2018.
(Núm.
expedient
E-02902-2017-001374-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aceptar las renuncias de varias personas
beneficiarias del programa ‘Activa Jove VLC 2017-2018’,
adjudicar nuevamente las becas y disponer el gasto y
reconocer la obligación de pago a favor de las personas
beneficiarias correspondiente a los meses de junio y julio
de 2018. (Núm. expediente E-02902-2017-001374-00)

77(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar vàlid el
pagament del preu efectuat per la mercantil Aumsa de la
venda per contigüitat de la parcel·la situada al carrer del
Riu Tajo a l'efecte de subsanar el defecte registral
advertit en la inscripció de l'escriptura pública amb
número de protocol 1606. (Núm. expedient
E-05305-2017-000007-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone declarar válido el
pago del precio efectuado por la mercantil Aumsa de la
venta por colindancia de la parcela situada en la calle
Río Tajo al efecto de subsanar el defecto registral
advertido en la inscripción de la escritura pública con
número de protocolo 1606. (Núm. expediente
E-05305-2017-000007-00)

78(E) ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la ALCALDÍA-PRESIDENCIA. Propone trasladar la
celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern celebración de la sesión ordinaria de la Junta de
Local del día 2 de novembre al dia 31 d’octubre de 2018. Gobierno Local del día 2 de noviembre al día 31 de
octubre de 2018.
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