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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

11 de gener de 2019 / 11 de enero de 2019

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 28 de desembre de 2018. celebrada el día 28 de diciembre de 2018. Aprobado
Aprovat

2

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una
substitució en la contractació laboral de personal amb
destinació al taller d'ocupació ‘Activitats per a la
ciutadania’. (Núm. expedient E-01101-2018-004399-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar una
sustitución en la contratación laboral de personal con
destino al taller de empleo ‘Actividades para la
ciudadanía’.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-004399-00) Aprobado

3

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una
substitució en la contractació laboral de personal amb
destinació al taller d'ocupació ‘Gastronomia i
restauració’. (Núm. expedient E-01101-2018-004790-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar una
sustitución en la contratación laboral de personal con
destino al taller de empleo ‘Gastronomía y restauración’.
(Núm. expediente E-01101-2018-004790-00) Aprobado

4

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar diverses
substitucions en la contractació laboral de personal amb
destinació al taller d'ocupació ‘Informació per al turisme’.
(Núm. expedient E-01101-2018-004793-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar varias
sustituciones en la contratación laboral de personal con
destino al taller de empleo ‘Información para el turismo’.
(Núm. expediente E-01101-2018-004793-00) Aprobado

5

SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar el acuerdo
la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2018. de la Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de
2018. (Núm. expediente E-01101-2018-004787-00)
(Núm. expedient E-01101-2018-004787-00) Aprovat
Aprobado

6

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-01101-2018-005071-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01101-2018-005071-00) Aprobado

7

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa modificar el
contracte que regix la concessió del servici d’abastiment
d'aigua potable a la ciutat de València. (Núm. expedient
E-04101-2001-000492-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone modificar el
contrato que rige la concesión del servicio de
abastecimiento de agua potable a la ciudad de València.
(Núm. expediente E-04101-2001-000492-00) Aprobado

1 / 11
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
11/01/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
11 de gener de 2019 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
11 de enero de 2019 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 6xaN kgI2 oAvp 4Rt4 CSwj +E4b MbU=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

8

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el
recurs de reposició interposat en el procediment relatiu a
la contractació mitjançant procediment obert de la
prestació del servici de redacció d'estudi
historicoarqueològic, estudis previs, estudi geotècnic i
projecte bàsic de les obres de rehabilitació de l'Alqueria
de la Torre i alçar la suspensió del procediment. (Núm.
expedient E-04101-2017-000100-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone desestimar el
recurso de reposición interpuesto en el procedimiento
relativo a la contratación mediante procedimiento abierto
de la prestación del servicio de redacción de estudio
histórico-arqueológico, estudios previos, estudio
geotécnico y proyecto básico de las obras de
rehabilitación de la Alquería de la Torre y levantar la
suspensión del procedimiento. (Núm. expediente
E-04101-2017-000100-00) Aprobado

9

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el
recurs de reposició interposat contra l'adjudicació del
contracte de prestació del servici d'assistència tècnica
per a la planificació estratègica de la comunicació,
desenvolupament, execució i producció de la difusió
pública del procés de consulta ciutadana d'inversions
DecidimVLC
2018-2019.
(Núm.
expedient
E-04101-2018-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone desestimar el
recurso de reposición interpuesto contra la adjudicación
del contrato de prestación del servicio de asistencia
técnica para la planificación estratégica de la
comunicación, desarrollo, ejecución y producción de la
difusión pública del proceso de consulta ciudadana de
inversiones DecidimVLC 2018-2019. (Núm. expediente
E-04101-2018-000036-00) Aprobado

10

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar els
errors materials continguts en el plec de prescripcions
tècniques relatiu al subministrament de quatre-cents
cinquanta vestits d'intervenció, amb les seues
corresponents bosses de transport i arnés, amb
destinació al Departament de Bombers, Prevenció,
Intervenció en Emergències i Protecció Civil. (Núm.
expedient E-04101-2018-000174-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone rectificar los
errores materiales contenidos en el pliego de
prescripciones técnicas relativo al suministro de
cuatrocientos cincuenta trajes de intervención, con sus
correspondientes bolsas de transporte y arnés, con
destino al Departament de Bombers, Prevenció,
Intervenció en Emergències i Protecció Civil. (Núm.
expediente E-04101-2018-000174-00) Aprobado

11

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la
Delegació de Servicis Socials les parcel·les municipals
situades a la plaça de l'Actor Enrique Rambal i al carrer
de
Crisòstom
Martínez.
(Núm.
expedient
E-05304-2018-000140-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone adscribir a la
Delegación de Servicios Sociales las parcelas
municipales situadas en la plaza del Actor Enrique
Rambal y en la calle Crisóstomo Martínez. (Núm.
expediente E-05304-2018-000140-00) Aprobado

12

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer
l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la
retirada i transport d'estris d'un edifici municipal demolit.
(Núm. expedient E-05301-2018-000008-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone reconocer la
obligación de pago de una factura correspondiente a la
retirada y transporte de enseres de un edificio municipal
demolido. (Núm. expediente E-05301-2018-000008-00)
Aprobado

13

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer
l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la
demolició del tancament de tanques d'acer i mur de
formigó en una propietat municipal. (Núm. expedient
E-05304-2012-000142-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone reconocer la
obligación de pago de una factura correspondiente a la
demolición del cerramiento de vallas de acero y muro de
hormigón en una propiedad municipal. (Núm. expediente
E-05304-2012-000142-00) Aprobado

14

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar
l'arrendament de dos places d'aparcament per a vehicles
oficials ubicades en l'aparcament ‘Oest Parcent’ situat a
la plaça de la Ciutat de Bruges. (Núm. expedient
E-05307-2018-000096-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
arrendamiento de dos plazas de aparcamiento para
vehículos oficiales ubicadas en el aparcamiento ‘Oeste
Parcent’ situado en la plaza Ciudad de Brujas. (Núm.
expediente E-05307-2018-000096-00) Aprobado

15

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici
situat al carrer de la Vall d’Aiora. (Núm. expedient
E-05307-2018-000098-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de parte de la terraza de un
edificio situado en la calle Valle de Ayora. (Núm.
expediente E-05307-2018-000098-00) Aprobado

16

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d’arrendament d’un local situat al carrer del
Dibuixant
Manuel
Gago.
(Núm.
expedient
E-05307-2018-000102-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
Dibujante
Manuel
Gago.
(Núm.
expediente
E-05307-2018-000102-00) Aprobado
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17

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d’arrendament d’un local situat al carrer del
Músic
Penella.
(Núm.
expedient
E-05307-2018-000109-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
Músico
Penella.
(Núm.
expediente
E-05307-2018-000109-00) Aprobado

18

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de
Sant
Joan
Bosco.
(Núm.
expedient
E-05307-2018-000122-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
San
Juan
Bosco.
(Núm.
expediente
E-05307-2018-000122-00) Aprobado

19

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d'arrendament de diversos locals destinats a
activitats
socioeducatives.
(Núm.
expedient
E-05307-2018-000124-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de varios locales destinados a
actividades
socioeducativas.
(Núm.
expediente
E-05307-2018-000124-00) Aprobado

20

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d'arrendament de diversos locals situats al
carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch. (Núm. expedient
E-05307-2018-000125-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de varios locales situados en
la calle Ingeniero Joaquín Benlloch. (Núm. expediente
E-05307-2018-000125-00) Aprobado

21

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2015 82193. (Núm. expedient E-01305-2015-000334-00)
Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2015
82193.
(Núm.
expediente
E-01305-2015-000334-00) Aprobado

22

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el
Procediment Abreviat núm. 512/17 i aprovar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-01305-2016-000340-00) Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone ejecutar la Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en el
Procedimiento Abreviado núm. 512/17 y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01305-2016-000340-00) Aprobado

23

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar el projecte de Reglament de prestació del servici
de transport amb autobús d'EMT València. (Núm.
expedient E-01801-2018-003029-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar el proyecto de Reglamento de prestación del
servicio de transporte en autobús de EMT València.
(Núm. expediente E-01801-2018-003029-00) Aprobado

24

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

25

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de
servicis ocasionats amb motiu de la celebració del
programa commemoratiu del Dia Internacional de la
Dona i la Xiqueta en la Ciència. (Núm. expedient
E-01902-2018-000012-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
prestación de servicios ocasionados con motivo de la
celebración del programa conmemorativo del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (Núm.
expediente E-01902-2018-000012-00) Aprobado

26

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reajustament
del gasto plurianual del contracte de prestació del servici
de manteniment integral d'infraestructures, edificis i
instal·lacions adscrits a la Fundació Esportiva Municipal
de València. (Núm. expedient E-01903-2016-000351-00)
Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar el reajuste
del gasto plurianual del contrato de prestación del
servicio de mantenimiento integral de infraestructuras,
edificios e instalaciones adscritos a la Fundación
Deportiva Municipal de València. (Núm. expediente
E-01903-2016-000351-00) Aprobado

27

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
reintegrament de la subvenció concedida al Club liquidación del reintegro de la subvención concedida al
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Deportivo Atlético Nazaret. (Núm.
E-01903-2017-000198-00) Aprovat

expedient Club Deportivo Atlético Nazaret. (Núm. expediente
E-01903-2017-000198-00) Aprobado

28

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del
reintegrament de la subvenció concedida al Club de
Fútbol
Atlétic
Beteró.
(Núm.
expedient
E-01903-2017-000203-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
liquidación del reintegro de la subvención concedida al
Club de Fútbol Atlétic Beteró. (Núm. expediente
E-01903-2017-000203-00) Aprobado

29

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del
reintegrament de la subvenció concedida al Club
Handbol Canyamelar Valencia. (Núm. expedient
E-01903-2017-000221-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
liquidación del reintegro de la subvención concedida al
Club Handbol Canyamelar Valencia. (Núm. expediente
E-01903-2017-000221-00) Aprobado

30

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de
la subvenció concedida a la Federación de Hockey de la
Comunidad
Valenciana.
(Núm.
expedient
E-01903-2017-000211-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Federación
de Hockey de la Comunidad Valenciana. (Núm.
expediente E-01903-2017-000211-00) Aprobado

31

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de
la subvenció concedida al Club de Fútbol Americano
Valencia
Giants.
(Núm.
expedient
E-01903-2017-000249-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida al Club de
Fútbol Americano Valencia Giants. (Núm. expediente
E-01903-2017-000249-00) Aprobado

32

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
la subvenció concedida a Estudiantes Rugby Club. justificación de la subvención concedida a Estudiantes
Rugby
Club.
(Núm.
expediente
(Núm. expedient E-01903-2017-000281-00) Aprovat
E-01903-2017-000281-00) Aprobado

33

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació amb motiu de la Fira
d'Expojove. (Núm. expedient E-01904-2017-000575-00)
Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación con motivo de la Feria de
Expojove. (Núm. expediente E-01904-2017-000575-00)
Aprobado

34

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació i concessió a determinades comissions
falleres de subvencions dins del Programa Germanor
(activitats conjuntes de les comissions de falla amb
motiu de la celebració de la nit de Sant Joan). (Núm.
expedient E-01904-2018-001205-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación y concesión a determinadas comisiones
falleras de subvenciones dentro del Programa Germanor
(actividades conjuntas de las comisiones de falla con
motivo de la celebración de la noche de San Juan).
(Núm. expediente E-01904-2018-001205-00) Aprobado

35

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
concessió de subvencions a entitats organitzadores de
festes de caràcter tradicional, singular o popular. (Núm.
expedient E-01904-2018-001211-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
concesión de subvenciones a entidades organizadoras
de fiestas de carácter tradicional, singular o popular.
(Núm. expediente E-01904-2018-001211-00) Aprobado

36

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una
relació de liquidacions corresponent al reintegrament de
subvencions.
(Núm.
expedient
E-01905-2018-000014-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
una relación de liquidaciones correspondiente al
reintegro de subvenciones. (Núm. expediente
E-01905-2018-000014-00) Aprobado

37

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la nova
subvenció concedida per la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport per a la reposició i
renovació de llibres de text i material curricular en els
col·legis municipals per al curs 2018-2019. (Núm.
expedient E-02101-2018-000286-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aceptar la nueva
subvención concedida por la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte para la reposición y
renovación de libros de texto y material curricular en los
colegios municipales para el curso 2018-2019. (Núm.
expediente E-02101-2018-000286-00) Aprobado

38

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa aprovar les justificacions presentades per Propone aprobar las justificaciones presentadas por
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diverses entitats dels projectes subvencionats en la varias entidades de los proyectos subvencionados en la
convocatòria d'acció social de l'any 2017. (Núm. convocatoria de acción social del año 2017. (Núm.
expedient E-02201-2017-000196-00) Aprovat
expediente E-02201-2017-000196-00) Aprobado
39

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la prestació del servici de menjador dels
centres ocupacionals municipals. (Núm. expedient
E-02201-2017-000323-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a la prestación del servicio de comedor
de los centros ocupacionales municipales. (Núm.
expediente E-02201-2017-000323-00) Aprobado

40

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada
Familiar. (Núm. expedient E-02201-2018-000064-00)
Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a servicios prestados en el Punto de
Encuentro
Familiar.
(Núm.
expediente
E-02201-2018-000064-00) Aprobado

41

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la
multa imposada per la Direcció General de Treball i
Benestar
Laboral.
(Núm.
expedient
E-02201-2018-000345-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación por la
multa impuesta por la Dirección General de Trabajo y
Bienestar
Laboral.
(Núm.
expediente
E-02201-2018-000345-00) Aprobado

42

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació
corresponent a una factura del servici de reparacions
menors en vivendes adscrites al Programa d'accés a la
vivenda. (Núm. expedient E-02201-2018-000379-00)
Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación
correspondiente a una factura del servicio de
reparaciones menores en viviendas adscritas al
Programa de acceso a la vivienda. (Núm. expediente
E-02201-2018-000379-00) Aprobado

43

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar l'adjudicació d'una vivienda en règim
d'arrendament en el marc del Programa d'accés a la
vivienda
municipal.
(Núm.
expedient
E-02201-2018-000391-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la adjudicación de una vivienda en
régimen de arrendamiento en el marco del Programa de
acceso a la vivienda municipal. (Núm. expediente
E-02201-2018-000391-00) Aprobado

44

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-02224-2018-000522-00) Aprovat

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-02224-2018-000522-00) Aprobado

45

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el
reconeixement d'obligació corresponent a la factura del
passat mes d’octubre del contracte de gestió integral del
centre de dia per a persones majors dependents
‘Arniches’. (Núm. expedient E-02224-2018-000459-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar el reconocimiento de obligación correspondiente
a la factura del pasado mes de octubre del contrato de
gestión integral del centro de día para personas mayores
dependientes
‘Arniches’.
(Núm.
expediente
E-02224-2018-000459-00) Aprobado

46

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el
reconeixement d'obligació corresponent a la factura del
passat mes de novembre del contracte de gestió integral
del centre de dia per a persones majors dependents
‘Arniches’. (Núm. expedient E-02224-2018-000540-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar el reconocimiento de obligación correspondiente
a la factura del pasado mes de noviembre del contrato de
gestión integral del centro de día para personas mayores
dependientes
‘Arniches’.
(Núm.
expediente
E-02224-2018-000540-00) Aprobado

47

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió
integral del centre de dia per a persones majors
dependents ‘la Puríssima’. (Núm. expedient
E-02224-2018-000523-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a la gestión integral del centro de día para personas
mayores dependientes ‘La Purísima’. (Núm. expediente
E-02224-2018-000523-00) Aprobado
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48

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la convocatòria de la II edició dels
premis CALIU a les falles grans i infantils pel seu
caràcter igualitari i divers. (Núm. expedient
E-02230-2018-000095-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la convocatoria de la II edición de los
premios CALIU a las fallas grandes e infantiles por su
carácter igualitario y diverso. (Núm. expediente
E-02230-2018-000095-00) Aprobado

49

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a gastos d'allotjament. (Núm.
expedient E-02250-2018-000334-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a gastos de alojamiento.
(Núm. expediente E-02250-2018-000334-00) Aprobado

50

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a dos factures de gastos
d'allotjament.
(Núm.
expedient
E-02250-2018-000334-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a dos facturas de gastos de
alojamiento.
(Núm.
expediente
E-02250-2018-000334-00) Aprobado

51

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del III
Concurs de Contes de la Junta Municipal de Marítim.
(Núm. expedient E-02301-2018-000315-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone resolver la
convocatoria del III Concurso de Cuentos de la Junta
Municipal
de
Marítimo.
(Núm.
expediente
E-02301-2018-000315-00) Aprobado

52

SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la reformulació
sol·licitada per SOEPIC del projecte subvencionat en la
convocatòria de promoció de la salut i consum
responsable
2018.
(Núm.
expedient
E-02401-2018-000748-00) Aprovat

SERVICIO DE SANIDAD. Propone aprobar la
reformulación solicitada por SOEPIC del proyecto
subvencionado en la convocatoria de promoción de la
salud y consumo responsable 2018. (Núm. expediente
E-02401-2018-000748-00) Aprobado

53

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció de 2018 concedida a
l'Arquebisbat
de
València.
(Núm.
expedient
E-02802-2018-000326-00) Aprovat

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone aprobar la
justificación de la subvención de 2018 concedida al
Arzobispado
de
València.
(Núm.
expediente
E-02802-2018-000326-00) Aprobado

54

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció de 2018 concedida a la
Comunitat Islàmica de València. (Núm. expedient
E-02802-2018-000327-00) Aprovat

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone aprobar la
justificación de la subvención de 2018 concedida a la
Comunidad Islámica de València. (Núm. expediente
E-02802-2018-000327-00) Aprobado

55

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció de 2018 concedida a la
Comunitat Israelita de València. (Núm. expedient
E-02802-2018-000328-00) Aprovat

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone aprobar la
justificación de la subvención de 2018 concedida a la
Comunidad Israelita de València. (Núm. expediente
E-02802-2018-000328-00) Aprobado

56

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
acceptar la subvenció concedida per la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, en matèria de comerç, consum i artesania.
(Núm. expedient E-02901-2018-000991-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aceptar la subvención concedida por la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, en materia de
comercio, consumo y artesanía. (Núm. expediente
E-02901-2018-000991-00) Aprobado

57

SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés de
l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la
subvenció de l’acció formativa ‘Cuina, modalitat formació
i inserció’. (Núm. expedient E-02902-2016-000988-00)
Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reconocer derechos y minorar el compromiso de
ingreso del estado de ingresos del Presupuesto
correspondiente a la subvención de la acción formativa
‘Cocina, modalidad formación e inserción’. (Núm.
expediente E-02902-2016-000988-00) Aprobado

58

SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
reconéixer drets i minorar el compromís d’ingrés de Propone reconocer derechos y minorar el compromiso de
l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la ingreso del estado de ingresos del Presupuesto
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subvenció ‘Taller d'ocupació adaptació de peces de roba correspondiente a la subvención ‘Taller de empleo
tradicionals i recuperació del patrimoni’. (Núm. expedient adaptación de prendas tradicionales y recuperación del
patrimonio’. (Núm. expediente E-02902-2017-000977-00)
E-02902-2017-000977-00) Aprovat
Aprobado
59

SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reconéixer drets i minorar el compromís d’ingrés de
l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la
subvenció de l'acció formativa ‘Socorrisme en
instal·lacions
aquàtiques’.
(Núm.
expedient
E-02902-2017-001358-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reconocer derechos y minorar el compromiso de
ingreso del estado de ingresos del Presupuesto
correspondiente a la subvención de la acción formativa
‘Socorrismo en instalaciones acuáticas’. (Núm.
expediente E-02902-2017-001358-00) Aprobado

60

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
acceptar una renúncia i aprovar la disposició del gasto i
el reconeixement de l'obligació de pagament a una
persona beneficiària de les ajudes municipals ‘València
Activa
Emprén
2018’.
(Núm.
expedient
E-02902-2018-000456-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aceptar una renuncia y aprobar la disposición
del gasto y el reconocimiento de la obligación de pago a
una persona beneficiaria de las ayudas municipales
‘València Activa Emprende 2018’. (Núm. expediente
E-02902-2018-000456-00) Aprobado

61

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
resoldre la concessió de les ajudes municipals ‘València
Activa Jove: formació anglés 2018’. (Núm. expedient
E-02902-2018-000466-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone resolver la concesión de las ayudas municipales
‘València Activa Joven: formación inglés 2018’. (Núm.
expediente E-02902-2018-000466-00) Aprobado

62

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament 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 la resolución del procedimiento de reintegro de
una cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales ‘València Activa Emplea 2017’. (Núm.
expediente E-02902-2018-001590-00) Aprobado

63

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
‘València Activa Ocupa 2017’. (Núm. expedient
E-02902-2018-002283-00) 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 Emplea 2017’. (Núm.
expediente E-02902-2018-002283-00) Aprobado

64

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa corregir un error
material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local
de 23 de novembre de 2018, relatiu a la revisió de
l'ordenació a l'àmbit del nucli històric de Patraix (PEPRI).
(Núm. expedient E-03001-2015-000191-00) Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone corregir un
error material contenido en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 23 de noviembre de 2018, relativo a la
revisión de la ordenación en el ámbito del núcleo
histórico de Patraix (PEPRI). (Núm. expediente
E-03001-2015-000191-00) Aprobado

65

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a
tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i
territorial estratègica simplificada de l'homologació
sectorial del planejament vigent a l'àmbit del sòl urbà de
la
ciutat
central.
(Núm.
expedient
E-03001-2018-000375-00) Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone la admisión a
trámite y consulta del procedimiento de evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada de la
homologación sectorial del planeamiento vigente en el
ámbito del suelo urbano de la ciudad central. (Núm.
expediente E-03001-2018-000375-00) Aprobado

66

SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. SM-4410, de 26 de setembre de 2018,
d’impossibilitat de renovació de la llicència d'ocupació
d'una
vivenda.
(Núm.
expedient
E-03803-2018-000904-00) Aprovat

SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución núm. SM-4410, de 26 de septiembre de
2018, de imposibilidad de renovación de la licencia de
ocupación de una vivienda. (Núm. expediente
E-03803-2018-000904-00) Aprobado

67

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
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Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat de Gestión, SL, correspondiente a la factura del pasado
mes
de
desembre.
(Núm.
expedient mes
de
diciembre.
(Núm.
expediente
E-04909-2018-000635-00) Aprovat
E-04909-2018-000635-00) Aprobado
PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

68(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa convalidar l'acord de la
Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2018, pel
qual es concedeix una ajuda a la Federació
d'Associacions de Veïns de València. (Núm. expedient
E-00201-2018-000011-00) Aprovat

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone convalidar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de diciembre
de 2018, por el cual se concede una ayuda a la
Federación de Asociaciones de Vecinos de València.
(Núm. expediente E-00201-2018-000011-00) Aprobado

69(E) SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del
reintegrament de la subvenció concedida al Club Karate
Kumiai
Valencia.
(Núm.
expedient
E-01903-2017-000196-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
liquidación del reintegro de la subvención concedida al
Club Karate Kumiai Valencia. (Núm. expediente
E-01903-2017-000196-00) Aprobado

70(E) SERVICI D'ESPORTS. Proposa desestimar una SERVICIO DE DEPORTES. Propone desestimar una
sol·licitud d'ajuda per a projecte esportiu. (Núm. solicitud de ayuda para proyecto deportivo. (Núm.
expedient E-01903-2017-000300-00) Aprovat
expediente E-01903-2017-000300-00) Aprobado
71(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
manament de pagament a justificar per a atendre el
gasto derivat d'una actuació a l'Auditori ‘la Mutant’.
(Núm. expedient E-01905-2018-000562-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un mandamiento de pago a justificar para atender el
gasto derivado de una actuación en el Auditorio ‘La
Mutant’. (Núm. expediente E-01905-2018-000562-00)
Aprobado

72(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar i aprovar la
justificació de la subvenció concedida a diverses entitats
dins del pla de subvencions ‘Ciutat educadora’
2017-2018. (Núm. expedient E-02101-2017-000351-00)
Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone minorar y aprobar
la justificación de la subvención concedida a varias
entidades dentro del plan de subvenciones ‘Ciudad
educadora’
2017-2018.
(Núm.
expediente
E-02101-2017-000351-00) Aprobado

73(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
per al manteniment amb fons públics dels centres
docents de titularitat municipal. (Núm. expedient
E-02101-2017-000428-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aceptar la
aportación de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte para el mantenimiento con fondos
públicos de los centros docentes de titularidad municipal.
(Núm. expediente E-02101-2017-000428-00) Aprobado

74(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar l'ampliació del termini per
a l'execució de l'obra ‘Rehabilitació de l'edifici situat a la
plaça d'Alfons el Magnànim per al trasllat de la Junta
Municipal de Ciutat Vella’. (Núm. expedient
E-02301-2017-000923-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
ampliación del plazo para la ejecución de la obra
‘Rehabilitación del edificio sito en la plaza Alfonso el
Magnánimo para el traslado de la Junta Municipal de
Ciutat
Vella’.
(Núm.
expediente
E-02301-2017-000923-00) Aprobado

75(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar el projecte de
modificació del Reglament Orgànic de Govern i
Administració de l'Ajuntament de València. (Núm.
expedient E-02301-2018-000777-00) Retirat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar el
proyecto de modificación del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València.
(Núm. expediente E-02301-2018-000777-00) Retirado

76(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament
dels imports a percebre en concepte de beca
corresponent als mesos d'octubre i novembre de 2018 a
favor de les persones beneficiàries del programa Activa
Jove
VLC
2017-2018.
(Núm.
expedient
E-02902-2017-001374-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone disponer el gasto y reconocer la obligación de
pago de los importes a percibir en concepto de beca
correspondiente a los meses de octubre y noviembre de
2018 a favor de las personas beneficiarias del programa
Activa Jove VLC 2017-2018. (Núm. expediente
E-02902-2017-001374-00) Aprobado
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77(E) SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la
correcció d'errors i la modificació del conveni de
col·laboració amb l'Autoritat Portuària de València per a
la utilització de domini públic portuari situat a l'Àrea Est
del barri de Natzaret (Àrea Sud de la zona de servici del
Port
de
València).
(Núm.
expedient
E-03001-2017-000045-00) Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone aprobar la
corrección de errores y la modificación del convenio de
colaboración con la Autoridad Portuaria de València para
la utilización de dominio público portuario ubicado en el
Área Este del barrio de Nazaret (Área Sur de la zona de
servicio del Puerto de València). (Núm. expediente
E-03001-2017-000045-00) Aprobado

78(E) SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I
PROGRAMACIÓ. Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern
Local de 13 de juliol de 2018, pel qual es declara
l'aixecament de la suspensió de llicències en un
immoble situat al carrer de Jesús. (Núm. expedient
E-03A01-2017-000015-00) Aprovat

SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y
PROGRAMACIÓN. Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 13 de julio de 2018, por el que se
declara el levantamiento de la suspensión de licencias en
un inmueble situado en la calle Jesús. (Núm. expediente
E-03A01-2017-000015-00) Aprobado

79(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa acceptar la
proposta de la Mesa de Contractació i requerir la millor
oferta en el procediment obert celebrat per a contractar
el subministrament i implantació d'un sistema informàtic
en modo ‘on premise’ que implemente una plataforma
única de gestió per al Servici de Benestar Social i
Integració. (Núm. expedient E-04101-2018-000055-00)
Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone aceptar la
propuesta de la Mesa de Contratación y requerir a la
mejor oferta en el procedimiento abierto celebrado para
contratar el suministro e implantación de un sistema
informático en modo ‘on premise’ que implemente una
plataforma única de gestión para el Servicio de Bienestar
Social
e
Integración.
(Núm.
expediente
E-04101-2018-000055-00) Aprobado

80(E) GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la publicació
d'anuncis oficials en premsa. (Núm. expedient
E-04103-2016-000054-00) Aprovat

GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación correspondiente a la
publicación de anuncios oficiales en prensa. (Núm.
expediente E-04103-2016-000054-00) Aprobado

81(E) GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa desestimar
el recurs de reposició interposat contra la Resolució
núm. GO-8030, de 18 d'octubre de 2018, sobre
realització d'una campanya de publicitat. (Núm.
expedient E-04103-2018-000071-00) Aprovat

GABINETE
DE
COMUNICACIONES.
Propone
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución núm. GO-8030, de 18 de octubre de 2018,
sobre realización de una campaña de publicidad. (Núm.
expediente E-04103-2018-000071-00) Aprobado

82(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre a tràmit SERVICIO DE PERSONAL. Propone inadmitir a trámite
l'acció de nul·litat exercida en expedient disciplinari. la acción de nulidad ejercida en expediente disciplinario.
(Núm. expedient E-01101-2018-001730-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01101-2018-001730-00) Aprobado
83(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la extinción
contracte laboral de personal del programa EMPUJU. del contrato laboral de personal del programa EMPUJU.
(Núm. expedient E-01101-2018-002417-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01101-2018-002417-00) Aprobado
84(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar
el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les
quantitats corresponents a servicis extraordinaris
realitzats per personal adscrit a llocs de treball d'oficial
mecànic conductor del Servici d'Arquitectura i de
Servicis
Centrals
Tècnics.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-002806-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone autorizar y disponer
el gasto y reconocer la obligación de pago de las
cantidades correspondientes a servicios extraordinarios
realizados por personal adscrito a puestos de trabajo de
oficial mecánico conductor del Servicio de Arquitectura y
de Servicios Centrales Técnicos. (Núm. expediente
E-01101-2018-002806-00) Aprobado

85(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte SERVICIO DE PERSONAL. Propone dejar sin efecto un
un nomenament interí com a enginyer industrial. (Núm. nombramiento interino como ingeniero industrial. (Núm.
expedient E-01101-2018-004880-00) Aprovat
expediente E-01101-2018-004880-00) Aprobado
86(E) SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la
certificació corresponent a la revisió de preus definitiva
d'abril a desembre de 2017 del contracte de gestió,
conservació, manteniment i neteja dels espais
enjardinats i de les seues instal·lacions i equipament i de

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar la
certificación correspondiente a la revisión de precios
definitiva de abril a diciembre de 2017 del contrato de
gestión, conservación, mantenimiento y limpieza de los
espacios ajardinados y de sus instalaciones y
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l'arbratge urbà de la ciutat de València, Zona Nord. equipamiento y del arbolado urbano de la ciudad de
València,
Zona
Norte.
(Núm.
expediente
(Núm. expedient E-04001-2018-000278-00) Aprovat
E-04001-2018-000278-00) Aprobado
87(E) SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el
reconeixement de l'obligació per al pagament de les
factures de treballs extraordinaris a les zones Nord i Sud
de la ciutat. (Núm. expedient E-04001-2018-001075-00)
Aprovat

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar el
reconocimiento de la obligación para el pago de las
facturas de trabajos extraordinarios en las zonas Norte y
Sur
de
la
ciudad.
(Núm.
expediente
E-04001-2018-001075-00) Aprobado

88(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions a les
comissions falleres per a la insonorització dels seus
casals
fallers.
(Núm.
expedient
E-01904-2018-001479-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
convocatoria para la concesión de subvenciones a las
comisiones falleras para la insonorización de sus casales
falleros. (Núm. expediente E-01904-2018-001479-00)
Aprobado

89(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar el nomenament de director tècnic del
Centre Arqueològic l'Almoina. (Núm. expedient
E-02001-2019-000053-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar el nombramiento de
director técnico del Centro Arqueológico La Almoina.
(Núm. expediente E-02001-2019-000053-00) Aprobado

90(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació
del Premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat
del Conservatori Municipal de Música José Iturbi. (Núm.
expedient E-02101-2017-000522-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar la
justificación del Premio para estudios en el extranjero
destinado al alumnado del Conservatorio Municipal de
Música
José
Iturbi.
(Núm.
expediente
E-02101-2017-000522-00) Aprobado

91(E) MOCIÓ del regidor delegat de Personal, Servicis
Centrals i Devesa-Albufera sobre al·legacions al Pla
d'ordenació dels recursos naturals (PORN) del parc
natural
del
Túria.
(Núm.
expedient
O-C1505-2018-000697-00) Aprovat

MOCIÓN del concejal delegado de Personal, Servicios
Centrales y Devesa-Albufera sobre alegaciones al Plan
de ordenación de los recursos naturales (PORN) del
parque natural del Turia. (Núm. expediente
O-C1505-2018-000697-00) Aprobado

92(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la 39a SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la 39ª
modificació de crèdits per transferència. (Núm. modificación de créditos por transferencia. (Núm.
expedient E-01101-2019-000056-00) Aprovat
expediente E-01101-2019-000056-00) Aprobado
93(E) SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa
sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública una subvenció en matèria d'atenció i prevenció
de drogodependències i altres trastorns addictius per a
l'exercici
2019.
(Núm.
expedient
E-02501-2019-000004-00) Aprovat

SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS. Propone
solicitar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública una subvención en materia de atención y
prevención de drogodependencias y otros trastornos
adictivos para el ejercicio 2019. (Núm. expediente
E-02501-2019-000004-00) Aprobado

94(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació amb motiu de la Gran Fira de
Juliol
de
2018.
(Núm.
expedient
E-01904-2018-001392-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación con motivo de la Gran Feria
de
Julio
de
2018.
(Núm.
expediente
E-01904-2018-001392-00) Aprobado

95(E) SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del
reintegrament de la subvenció concedida al Valencia
Club
de
Atletismo.
(Núm.
expedient
E-01903-2017-000184-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
liquidación del reintegro de la subvención concedida al
Valencia Club de Atletismo. (Núm. expediente
E-01903-2017-000184-00) Aprobado

96(E) SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva a
projectes esportius presentats per entitats sense ànim
de lucre per a la temporada 2017-2018. (Núm. expedient
E-01903-2018-000127-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a proyectos deportivos presentados por
entidades sin ánimo de lucro para la temporada
2017-2018. (Núm. expediente E-01903-2018-000127-00)
Aprobado
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