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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

1 de febrer de 2019 / 1 de febrero 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 25 de gener de 2019. Aprovat
celebrada el día 25 de enero de 2019. Aprobado

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la
Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs de
Suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la
Jurisdicció Social núm. 4, recaiguda en Interlocutòries
núm. 390/17, desestimatòria de demanda interposada en
matèria d'acomiadament i cessió il·legal de treballadors.
(Núm. expedient E-00501-2019-000019-00) Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, desestimatoria del Recurso de Suplicación
interpuesto contra Sentencia del Juzgado de lo Social
núm. 4, recaída en Autos núm. 390/17, desestimatoria de
demanda interpuesta en materia de despido y cesión
ilegal
de
trabajadores.
(Núm.
expediente
E-00501-2019-000019-00) Quedar enterado

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
estimatòria parcial del Recurs PO núm. 2/175/16, sobre
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2019-000036-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
estimatoria parcial del Recurso PO núm. 2/175/16, sobre
responsabilidad
patrimonial.
(Núm.
expediente
E-00501-2019-000036-00) Quedar enterado

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm.
1/422/16, interposat contra acord del Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just per
expropiació d'una parcel·la. (Núm. expedient
E-00501-2019-000039-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia y Auto de aclaración del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, estimatoria parcial del Recurso PO núm.
1/422/16, interpuesto contra acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa que fijó el justiprecio
por expropiación de una parcela. (Núm. expediente
E-00501-2019-000039-00) Quedar enterado

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, estimatòria del Recurs PO núm. 4/797/14,

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia y Auto de aclaración del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, estimatoria del Recurso PO núm. 4/797/14,
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interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació
Forçosa que va fixar el preu just del dret de vol sobre
diverses
finques.
(Núm.
expedient
E-00501-2019-000038-00) Quedar assabentat

interpuesto contra acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa que fijó el justiprecio del derecho
de vuelo sobre varias fincas. (Núm. expediente
E-00501-2019-000038-00) Quedar enterado

6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que
declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 366/17,
interposat
contra
desestimació
de
sol·licitud
d'indemnització consistent en part del preu just que fixe
el Jurat d'Expropiació sobre una reserva d'aprofitament
urbanístic. (Núm. expedient E-00501-2019-000011-00)
Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, que declara la
inadmisibilidad del Recurso PO núm. 366/17, interpuesto
contra desestimación de solicitud de indemnización
consistente en parte del justiprecio que fije el Jurado de
Expropiación sobre una reserva de aprovechamiento
urbanístico. (Núm. expediente E-00501-2019-000011-00)
Quedar enterado

7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4,
desestimatòria del Recurs PA núm. 458/17, sobre
reintegrament d'una ajuda percebuda en concepte
d'ajudes a les iniciatives empresarials ‘VLC Emprén Jove
2015’. (Núm. expedient E-00501-2019-000022-00)
Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, desestimatoria del
Recurso PA núm. 458/17, sobre reintegro de una ayuda
percibida en concepto de ayudas a las iniciativas
empresariales ‘VLC Emprende Joven 2015’. (Núm.
expediente E-00501-2019-000022-00) Quedar enterado

8

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7,
desestimatòria del Recurs PA núm. 821/17, interposat
contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de
l'increment del factor de perillositat. (Núm. expedient
E-00501-2019-000012-00) 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. 821/17, interpuesto contra
desestimación de una solicitud de abono del incremento
del factor de peligrosidad. (Núm. expediente
E-00501-2019-000012-00) Quedar enterado

9

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10,
desestimatòria del Recurs PA núm. 850/17, interposat
contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de
l'increment del factor de perillositat. (Núm. expedient
E-00501-2019-000013-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 10, desestimatoria del
Recurso PA núm. 850/17, interpuesto contra
desestimación de una solicitud de abono del incremento
del factor de peligrosidad. (Núm. expediente
E-00501-2019-000013-00) Quedar enterado

10

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1,
desestimatòria del Recurs PA núm. 87/18, interposat
contra desestimació d'una ajuda sol·licitada dins del
programa ‘València Activa 2007’. (Núm. expedient
E-00501-2019-000028-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, desestimatoria del
Recurso PA núm. 87/18, interpuesto contra
desestimación de una ayuda solicitada dentro del
programa ‘València Activa 2007’. (Núm. expediente
E-00501-2019-000028-00) Quedar enterado

11

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3,
estimatòria del Recurs PA núm. 295/18, interposat
contra desestimació d'una sol·licitud de devolució
d'ingressos indeguts pel concepte d'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
(Núm. expedient E-00501-2019-000015-00) Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, estimatoria del
Recurso PA núm. 295/18, interpuesto contra
desestimación de una solicitud de devolución de ingresos
indebidos por el concepto de impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana. (Núm. expediente E-00501-2019-000015-00)
Quedar enterado

12

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'Aclariment enterada de la Sentencia y Auto de Aclaración del
del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7,
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núm. 7, dictada en el Recurs PA núm. 378/18, que
reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen
les hores per reducció de jornada no disfrutades. (Núm.
expedient
E-00501-2019-000037-00)
Quedar
assabentat

dictada en el Recurso PA núm. 373/18, que reconoce el
derecho a disfrutar o a que se retribuyan las horas por
reducción de jornada no disfrutadas. (Núm. expediente
E-00501-2019-000037-00) Quedar enterado

13

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Social núm. 1 en el Procediment núm.
767/16, que declara improcedent un acomiadament.
(Núm. expedient E-00501-2019-000035-00) Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Social núm. 1 en el Procedimiento núm. 767/16, que
declara improcedente un despido. (Núm. expediente
E-00501-2019-000035-00) Quedar enterado

14

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Social núm. 16 en Interlocutòries núm.
342/18, estimatòria parcial d’una demanda interposada
en matèria de cessió il·legal de treballadors. (Núm.
expedient
E-00501-2019-000016-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Social núm. 16 en Autos núm. 342/18, estimatoria parcial
de una demanda interpuesta en materia de cesión ilegal
de
trabajadores.
(Núm.
expediente
E-00501-2019-000016-00) Quedar enterado

15

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de
Primera Instància núm. 2 en el PO núm. 317/18, que
estima parcialment una demanda relativa a la propietat
d'una finca. (Núm. expedient E-00501-2019-000032-00)
Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de
Primera Instancia núm. 2 en el PO núm. 317/18, que
estima parcialmente una demanda relativa a la propiedad
de
una
finca.
(Núm.
expediente
E-00501-2019-000032-00) Quedar enterado

16

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que
declara acabat el Recurs PA núm. 372/17, interposat
contra imposició de sanció per infracció de l'Ordenança
sobre l'exercici de la prostitució a la via pública. (Núm.
expedient
E-00501-2019-000031-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, que declara
terminado el Recurso PA núm. 372/17, interpuesto contra
imposición de sanción por infracción de la Ordenanza
sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública.
(Núm. expediente E-00501-2019-000031-00) Quedar
enterado

17

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que
declara acabat el Recurs PO núm. 434/18, interposat
contra la denegació d'autorització per a la instal·lació i
posada en funcionament d'una fira gastronòmica. (Núm.
expedient
E-00501-2019-000030-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, que declara
terminado el Recurso PO núm. 434/18, interpuesto
contra la denegación de autorización para la instalación y
puesta en funcionamiento de una feria gastronómica.
(Núm. expediente E-00501-2019-000030-00) Quedar
enterado

18

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que
declara acabat el Recurs PA núm. 519/18, sobre
devolució d'ingressos indeguts corresponents a l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana. (Núm. expedient E-00501-2019-000017-00)
Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, que declara
terminado el Recurso PA núm. 519/18, sobre devolución
de ingresos indebidos correspondientes al impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza
urbana.
(Núm.
expediente
E-00501-2019-000017-00) Quedar enterado

19

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat
el Recurs PO núm. 456/17, interposat contra la

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Decreto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, que declara
terminado el Recurso PO núm. 456/17, interpuesto

3 / 13
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
01/02/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
1 de febrer de 2019 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
1 de febrero de 2019 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qGeS EHmF jv5N gDNz Qpo9 SzK1 W2Q=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

desestimació d'una reclamació de caducitat de llicència contra la desestimación de una reclamación de
de bar. (Núm. expedient E-00501-2019-000027-00)
caducidad de licencia de bar. (Núm. expediente
Quedar assabentat
E-00501-2019-000027-00) Quedar enterado
20

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat
el Procediment per a la Protecció dels Drets
Fonamentals núm. 520/18, sobre extinció d'efectes de la
declaració responsable d'obertura d'un local i ordre de
cessament
d'activitat.
(Núm.
expedient
E-00501-2019-000029-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Decreto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, que declara
terminado el Procedimiento para la Protección de los
Derechos Fundamentales núm. 520/18, sobre extinción
de efectos de la declaración responsable de apertura de
un local y orden de cese de actividad. (Núm. expediente
E-00501-2019-000029-00) Quedar enterado

21

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Resolució definitiva, dictada pel Jutjat
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que
declara l'arxiu del Recurs PA núm. 403/18, interposat
contra ordre de realització de visita higiènic i sanitària
per insalubritat en un habitatge per tinença d'animals.
(Núm. expedient E-00501-2019-000033-00) Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Resolución definitiva, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9, que
declara el archivo del Recurso PA núm. 403/18,
interpuesto contra orden de realización de visita
higiénico-sanitaria por insalubridad en una vivienda por
tenencia
de
animales.
(Núm.
expediente
E-00501-2019-000033-00) Quedar enterado

22

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció
Social núm. 17 en el Procediment núm. 421/16, que
declara desistit al demandant del judici especial en
reclamació de quantitat derivada d'incapacitat temporal.
(Núm. expedient E-00501-2019-000021-00) Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Decreto, dictado por el Juzgado de lo Social
núm. 17 en el Procedimiento núm. 421/16, que declara
desistido al demandante del juicio especial en
reclamación de cantidad derivada de incapacidad
temporal. (Núm. expediente E-00501-2019-000021-00)
Quedar enterado

23

JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la
Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords
resolutoris de reclamacions economicoadministratives
adoptats en el quart trimestre de 2018. (Núm. expedient
E-00408-2019-000013-00) Quedar assabentat

JURADO TRIBUTARIO. Da cuenta del informe de la
Presidencia del Jurado Tributario en relación con los
acuerdos
resolutorios
de
reclamaciones
económico-administrativas adoptados en el cuarto
trimestre
de
2018.
(Núm.
expediente
E-00408-2019-000013-00) Quedar enterado

24

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una
substitució en la contractació laboral del personal amb
destinació al programa EMCORD 2018-2019. (Núm.
expedient E-01101-2018-004952-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar una
sustitución en la contratación laboral del personal con
destino al programa EMCORD 2018-2019. (Núm.
expediente E-01101-2018-004952-00) Aprobado

25

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte per a l'execució de les obres del projecte
denominat ‘Una València més verda, reposició d’arbrat
urbà en escocells buits al terme municipal de la ciutat de
València’, dividit en cinc lots. (Núm. expedient
E-04101-2018-000158-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato para la ejecución de las obras del proyecto
denominado ‘Una València més verda, reposició d’arbrat
urbà en escocells buits al terme municipal de la ciutat de
València’, dividido en cinco lotes. (Núm. expediente
E-04101-2018-000158-00) Aprobado

26

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar una
sol·licitud de col·locació de reixats en tots dos extrems
del carrer de les Reixes. (Núm. expedient
E-05304-2017-000120-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone desestimar una
solicitud de colocación de verjas en ambos extremos de
la
calle
Rejas.
(Núm.
expediente
E-05304-2017-000120-00) Aprobado

27

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la
Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives un immoble
municipal situat a la plaça de Salvador Allende. (Núm.
expedient E-05304-2018-000148-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone adscribir a la
Delegación de Igualdad y Políticas Inclusivas un
inmueble municipal situado en la plaza Salvador Allende.
(Núm. expediente E-05304-2018-000148-00) Aprobado

28

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone adscribir a la
Delegació d'Acció Cultural un immoble municipal situat a Delegación de Acción Cultural un inmueble municipal
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la plaça de Tavernes de la Valldigna. (Núm. expedient situado en la plaza Tavernes de la Valldigna. (Núm.
E-05304-2018-000159-00) Aprovat
expediente E-05304-2018-000159-00) Aprobado
29

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar l'acord de
la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2013, en el
sentit que la cessió de la parcel·la s'entenga efectuada
per a la programació i gestió d'un institut d'educació
secundària. (Núm. expedient E-05307-2018-000093-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone modificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de mayo de
2013, en el sentido de que la cesión de la parcela se
entienda efectuada para la programación y gestión de un
instituto de educación secundaria. (Núm. expediente
E-05307-2018-000093-00) Aprobado

30

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte d'actuació de
timbalers en la proclamació de les falleres majors de
València. (Núm. expedient E-8RE05-2018-000049-00)
Aprovat

SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de actuación
de timbaleros en la proclamación de las falleras mayores
de
València.
(Núm.
expediente
E-8RE05-2018-000049-00) Aprobado

31

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent al catering per a
la recepció dels ambaixadors àrabs. (Núm. expedient
E-8RE05-2018-000077-00) Aprovat

SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente al catering
para la recepción de los embajadores árabes. (Núm.
expediente E-8RE05-2018-000077-00) Aprobado

32

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la compra de
vint-i-cinc pals de cinta retràctil. (Núm. expedient
E-8RE05-2018-000078-00) Aprovat

SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
compra de veinticinco palos de cinta retráctil. (Núm.
expediente E-8RE05-2018-000078-00) Aprobado

33

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de compra de
pins
corporatius.
(Núm.
expedient
E-8RE05-2018-000079-00) Aprovat

SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de compra de
pins
corporativos.
(Núm.
expediente
E-8RE05-2018-000079-00) Aprobado

34

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la impressió
de
targetes
de
Nadal.
(Núm.
expedient
E-8RE05-2018-000092-00) Aprovat

SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
impresión de tarjetas de Navidad. (Núm. expediente
E-8RE05-2018-000092-00) Aprobado

35

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació relatiu a la festa de Cap d'Any
de 2018. (Núm. expedient E-8RE05-2018-000096-00)
Aprovat

SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación relativo a la fiesta de Fin de
Año
de
2018.
(Núm.
expediente
E-8RE05-2018-000096-00) Aprobado

36

SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en
concepte de planificació, disseny i desenvolupament de
la jornada sobre la nova Ordenança de Govern Obert:
Transparència.
(Núm.
expedient
E-00703-2018-000017-00) Aprovat

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación en concepto de planificación, diseño y
desarrollo de la jornada sobre la nueva Ordenanza de
Gobierno Abierto: Transparencia. (Núm. expediente
E-00703-2018-000017-00) Aprobado

37

SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent al subministrament de productes per a la
cartera
d'alts
càrrecs.
(Núm.
expedient
E-00703-2018-000055-00) Aprovat

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente al suministro de productos
para la cartera de altos cargos. (Núm. expediente
E-00703-2018-000055-00) Aprobado

38

OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Dóna compte de
l'aprovació, autorització i disposició del crèdit per a
atendre el gasto del contracte de ‘Servicis informàtics
d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi)
en manera servici, així com la definició i posada en
marxa de l'oficina de projectes necessària per a integrar
en esta plataforma els indicadors de ciutat i determinats

OFICINA DE CIUDAD INTELIGENTE. Da cuenta de la
aprobación, autorización y disposición del crédito para
atender el gasto del contrato de ‘Servicios informáticos
de una plataforma de ciudad inteligente (Plataforma
VLCi) en modo servicio, así como la definición y puesta
en marcha de la oficina de proyectos necesaria para
integrar en dicha plataforma los indicadores de ciudad y
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servicis municipals, inclosos els seus indicadors de
gestió’ i del trasllat del corresponent expedient a l'Oficina
de
Ciutat
Intel·ligent
(Núm.
expedient
E-00805-2019-000001-00) Quedar assabentat

determinados servicios municipales, incluidos sus
indicadores de gestión’ y del traslado del correspondiente
expediente a la Oficina de Ciudad Inteligente. (Núm.
expediente E-00805-2019-000001-00) Quedar enterado

39

OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Dóna compte de
l'aprovació, autorització i disposició del crèdit per a
atendre el gasto del contracte de ‘Servicis informàtics de
suport a l'actuació en camp dels servicis municipals de
gestió de residus urbans i neteja’ i del trasllat del
corresponent expedient a l'Oficina de Ciutat Intel·ligent.
(Núm. expedient E-00805-2019-000002-00) Quedar
assabentat

OFICINA DE CIUDAD INTELIGENTE. Da cuenta de la
aprobación, autorización y disposición del crédito para
atender el gasto del contrato de ‘Servicios informáticos
de soporte a la actuación en campo de los servicios
municipales de gestión de residuos urbanos y limpieza’ y
del traslado del correspondiente expediente a la Oficina
de
Ciudad
Inteligente.
(Núm.
expediente
E-00805-2019-000002-00) Quedar enterado

40

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar efectes SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar
no utilitzables diverses armes de 1ª categoria. (Núm. efectos no utilizables varias armas de 1ª categoría.
expedient E-01404-2019-000010-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01404-2019-000010-00) Aprobado

41

BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència
de capital a favor de l'organisme autònom municipal
Palau de la Música i Congressos de València per a l’any
2019. (Núm. expedient E-01601-2019-000002-00)
Aprovat

BANDA MUNICIPAL. Propone aprobar una transferencia
de capital a favor del organismo autónomo municipal
Palau de la Música i Congressos de València para el año
2019. (Núm. expediente E-01601-2019-000002-00)
Aprobado

42

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació corresponent a la realització
de l'activitat ‘Dones malabaristes’ dins del programa de
tallers
'Apunta't'.
(Núm.
expedient
E-01902-2018-000106-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
realización de la actividad ‘Mujeres malabaristas’ dentro
del programa de talleres 'Apunta’t'. (Núm. expediente
E-01902-2018-000106-00) Aprobado

43

SERVICI D'ESPORTS. Proposa estimar la sol·licitud
d'ampliació del termini per a l'execució de les obres de
rehabilitació de la zona esportiva de la Piscina València.
(Núm. expedient E-01903-2014-000292-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone estimar la solicitud
de ampliación del plazo para la ejecución de las obras de
rehabilitación de la zona deportiva de la Piscina València.
(Núm. expediente E-01903-2014-000292-00) Aprobado

44

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
la subvenció concedida a Valencia Bats CFA. (Núm. justificación de la subvención concedida a Valencia Bats
CFA. (Núm. expediente E-01903-2017-000171-00)
expedient E-01903-2017-000171-00) Aprovat
Aprobado

45

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de l'ajuda concedida al Capítol Metropolità de
la Catedral de València. (Núm. expedient
E-01904-2018-001321-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de la ayuda concedida al Cabildo
Metropolitano de la Catedral de València. (Núm.
expediente E-01904-2018-001321-00) Aprobado

46

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de l'ajuda concedida a la Federació
Valenciana de Moros i Cristians. (Núm. expedient
E-01904-2018-001323-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de la ayuda concedida a la Federació
Valenciana de Moros i Cristians. (Núm. expediente
E-01904-2018-001323-00) Aprobado

47

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de realització de
puzles per a la Cavalcada de Reis 2019. (Núm.
expedient E-01904-2018-001801-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de realización
de puzles para la Cabalgata de Reyes 2019. (Núm.
expediente E-01904-2018-001801-00) Aprobado

48

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una
transferència a favor de l'organisme autònom municipal
Junta Central Fallera corresponent a l’exercici 2019.
(Núm. expedient E-01904-2019-000259-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar
una transferencia a favor del organismo autónomo
municipal Junta Central Fallera correspondiente al
ejercicio
2019.
(Núm.
expediente
E-01904-2019-000259-00) Aprobado
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49

SERVICI
DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa
modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
(Núm. expedient E-01909-2019-000014-00) Aprovat

SERVICIO
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
INTERNACIONALIZACIÓN Y TURISMO. Propone
modificar el Plan Estratégico de Subvenciones
2017-2019. (Núm. expediente E-01909-2019-000014-00)
Aprobado

50

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar la justificació de les subvencions concedides a
diverses entitats per a la realització de programacions i
projectes culturals al municipi de València en 2018.
(Núm. expedient E-02000-2018-000013-00) Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la justificación de las subvenciones concedidas a
diversas
entidades
para
la
realización
de
programaciones y proyectos culturales en el municipio de
València
en
2018.
(Núm.
expediente
E-02000-2018-000013-00) Aprobado

51

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d’una
factura del servici d'intervenció social, capacitació
professional en l'especialitat de mantenidor rehabilitador
de vivendes i inserció laboral de persones inserides en
programes de servicis socials. (Núm. expedient
E-02201-2013-005394-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone reconocer la obligación de pago de una factura
del servicio de intervención social, capacitación
profesional en la especialidad de mantenedor
rehabilitador de viviendas e inserción laboral de personas
insertas en programas de servicios sociales. (Núm.
expediente E-02201-2013-005394-00) Aprobado

52

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per
l'associació Alanna i per la Fundación APIP-ACAM, en
relació amb el conveni ‘València Inserix’ 2017-2018.
(Núm. expedient E-02201-2017-000322-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por la
asociación Alanna y la Fundación APIP-ACAM, en
relación con el convenio ‘València Inserta’ 2017-2018.
(Núm. expediente E-02201-2017-000322-00) Aprobado

53

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Five
Guys
Spain,
SL.
(Núm.
expedient
E-02201-2019-000001-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un convenio de colaboración con Five
Guys
Spain,
SL.
(Núm.
expediente
E-02201-2019-000001-00) Aprobado

54

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar les ajudes per al Programa d'Atenció a
l'Exclusió Social (PAES) 2019. (Núm. expedient
E-02201-2019-000009-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar las ayudas para el Programa de
Atención a la Exclusión Social (PAES) 2019. (Núm.
expediente E-02201-2019-000009-00) Aprobado

55

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la
segona pròrroga del contracte de gestió del servici de
bar, cafeteria i menjador als centres municipals
d'activitats per a persones majors. (Núm. expedient
E-02201-2014-000900-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar la segunda prórroga del contrato de gestión del
servicio de bar, cafetería y comedor en los centros
municipales de actividades para personas mayores.
(Núm. expediente E-02201-2014-000900-00) Aprobado

56

SERVICI D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la impartició del taller ‘Teatre amb
perspectiva
de
gènere’.
(Núm.
expedient
E-02230-2018-000013-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a la impartición del taller ‘Teatre amb
perspectiva
de
gènere’.
(Núm.
expediente
E-02230-2018-000013-00) Aprobado

57

SERVICI D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en
concepte d'elaboració de la creativitat municipal en la
qual es basarà el cartell de difusió de la Campanya del
25 de novembre, Dia Internacional per a combatre la
violència contra les dones, així com el Festival Igualment
Fest. (Núm. expedient E-02230-2018-000048-00)
Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación en
concepto de elaboración de la creatividad municipal en la
que se basará el cartel de difusión de la Campaña del 25
de noviembre, Día Internacional para combatir la
violencia contra las mujeres, así como el Festival
Igualment
Fest.
(Núm.
expediente
E-02230-2018-000048-00) Aprobado

58

SERVICI D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació Propone aprobar un reconocimiento de obligación
corresponent a l'organització del cinefòrum debat correspondiente a la organización del cinefórum debate
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‘Ciberassetjament’ en el marc de la campanya ‘València ‘Ciberassetjament’ en el marco de la campaña ‘València
Versus Odi’. (Núm. expedient E-02230-2018-000104-00) Versus
Odi’.
(Núm.
expediente
Aprovat
E-02230-2018-000104-00) Aprobado
59

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació relatiu a la ‘Xarxa VLC Antirumors’. (Núm.
expedient E-02250-2018-000085-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación relativo a la ‘Xarxa VLC Antirumors’. (Núm.
expediente E-02250-2018-000085-00) Aprobado

60

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació pel subministrament de menús al casal
d'acolliment
de
Rocafort.
(Núm.
expedient
E-02250-2019-000021-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación por el suministro de menús en el casal de
acogida
de
Rocafort.
(Núm.
expediente
E-02250-2019-000021-00) Aprobado

61

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa desestimar la sol·licitud
presentada per una entitat a la convocatòria de
concessió de subvencions per a la realització de
projectes de participació ciutadana dirigits al foment de
l'associacionisme.
(Núm.
expedient
E-02301-2018-000222-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone desestimar la
solicitud presentada por una entidad a la convocatoria de
concesión de subvenciones para la realización de
proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento
del
asociacionismo.
(Núm.
expediente
E-02301-2018-000222-00) Aprobado

62

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
autoritzar i disposar el gasto a favor de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer en concepte de tarifes
d'utilització de l'aigua i cànon de regulació de l’exercici
2019. (Núm. expedient E-02701-2018-000659-00)
Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
autorizar y disponer el gasto a favor de la Confederación
Hidrográfica del Júcar en concepto de tarifas de
utilización del agua y canon de regulación del ejercicio
2019. (Núm. expediente E-02701-2018-000659-00)
Aprobado

63

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. GO-6393, de 31 d’agost de 2018, per la
qual es va disposar extingir una autorització municipal
per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats
extraordinaris de València. (Núm. expedient
E-02901-2018-002517-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-6393, de 31 de agosto de
2018, por la que se dispuso extinguir una autorización
municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria en
los mercados extraordinarios de València. (Núm.
expediente E-02901-2018-002517-00) Aprobado

64

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. GO-7175, de 20 de setembre de 2018,
per la qual es va disposar extingir una autorització
municipal per a l'exercici de la venda no sedentària als
mercats extraordinaris de València. (Núm. expedient
E-02901-2018-002782-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-7175, de 20 de
septiembre de 2018, por la que se dispuso extinguir una
autorización municipal para el ejercicio de la venta no
sedentaria en los mercados extraordinarios de València.
(Núm. expediente E-02901-2018-002782-00) Aprobado

65

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. GO-9287, de 23 de novembre de 2018,
per la qual es va disposar aprovar la ubicació definitiva
del mercat periòdic tradicional de Nadal i Reis que se
celebra als voltants del Mercat Central. (Núm. expedient
E-02901-2018-003161-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-9287, de 23 de noviembre
de 2018, por la que se dispuso aprobar la ubicación
definitiva del mercado periódico tradicional de Navidad y
Reyes que se celebra en los alrededores del Mercado
Central. (Núm. expediente E-02901-2018-003161-00)
Aprobado

66

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la tercera justificació de subvencions
percebudes en concepte d'ajudes municipals ‘València
Activa
Ocupa
2017’.
(Núm.
expedient
E-02902-2017-000091-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la tercera justificación de subvenciones
percibidas en concepto de ayudas municipales ‘València
Activa
Emplea
2017’.
(Núm.
expediente
E-02902-2017-000091-00) Aprobado

8 / 13
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
01/02/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
1 de febrer de 2019 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
1 de febrero de 2019 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qGeS EHmF jv5N gDNz Qpo9 SzK1 W2Q=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

67

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
iniciar el procediment de reintegrament d’una quantitat
percebuda en concepte d'ajudes municipals ‘València
Activa
Ocupa
2017’.
(Núm.
expedient
E-02902-2018-002311-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro de una
cantidad percibida en concepto de ayudas municipales
‘València Activa Emplea 2017’. (Núm. expediente
E-02902-2018-002311-00) Aprobado

68

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
iniciar el procediment de reintegrament d’una quantitat
percebuda en concepte d'ajudes municipals ‘València
Activa
Ocupa
2017’.
(Núm.
expedient
E-02902-2018-002328-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro de una
cantidad percibida en concepto de ayudas municipales
‘València Activa Emplea 2017’. (Núm. expediente
E-02902-2018-002328-00) Aprobado

69

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a
informació pública la modificació puntual del pla parcial
158 ‘Polígon Vara de Quart’. (Núm. expedient
E-03001-2018-000246-00) Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone someter a
información pública la modificación puntual del plan
parcial 158 ‘Polígono Vara de Quart’. (Núm. expediente
E-03001-2018-000246-00) Aprobado

70

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no
admetre el full d’estimació respecte a l'expropiació
d'unes parcel·les situades al carrer de Baix. (Núm.
expedient E-03103-2015-000028-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
inadmitir la hoja de aprecio respecto a la expropiación de
unas parcelas situadas en la calle Baja. (Núm.
expediente E-03103-2015-000028-00) Aprobado

71

SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el
projecte d'execució de les obres de rehabilitació d'un
edifici municipal situat al carrer de la Barraca. (Núm.
expedient E-03910-2018-000058-00) Aprovat

SERVICIO
DE
VIVIENDA.
Propone
aprobar
técnicamente el proyecto de ejecución de las obras de
rehabilitación de un edificio municipal situado en la calle
Barraca. (Núm. expediente E-03910-2018-000058-00)
Aprobado

72

SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció de SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aprobar la
diverses viviendes municipals a diferents delegacions. adscripción de varias viviendas municipales a distintas
delegaciones.
(Núm.
expediente
(Núm. expedient E-03910-2018-005787-00) Aprovat
E-03910-2018-005787-00) Aprobado
PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

73(E) SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a
l'aplicació de lectura fàcil a l'Ajuntament de València.
(Núm. expedient E-00703-2018-000054-00) Aprovat

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación relativo a la aplicación de lectura fácil en el
Ayuntamiento de València. (Núm. expediente
E-00703-2018-000054-00) Aprobado

74(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
reconéixer una obligació de pagament a favor de
l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi,
corresponent a l’aportació de l'anualitat de 2019. (Núm.
expedient E-01801-2018-004536-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
reconocer una obligación de pago a favor de la Empresa
Municipal de Transportes SAU, Medio Propio,
correspondiente a la aportación de la anualidad de 2019.
(Núm. expediente E-01801-2018-004536-00) Aprobado

75(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l’obligació de
pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports
SAU, Mitjà Propi, en concepte d'aportacions al
pressupost
de
l'entitat.
(Núm.
expedient
E-01801-2019-000185-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
autorizar, disponer un gasto y reconocer la obligación de
pago a favor de la Empresa Municipal de Transportes
SAU, Medio Propio, en concepto de aportaciones al
presupuesto de la entidad. (Núm. expediente
E-01801-2019-000185-00) Aprobado

76(E) SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació
del servici de gestió, informació i animació als centres
municipals
de
Joventut.
(Núm.
expedient
E-01902-2015-000331-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
prestación del servicio de gestión, información y
animación juvenil en los centros municipales de juventud.
(Núm. expediente E-01902-2015-000331-00) Aprobado

77(E) SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer SERVICIO DE JUVENTUD. Propone disponer y
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l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc
beques concedides en virtut del conveni de col·laboració
firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport per al desenvolupament de dos
projectes de Formació Professional Dual del Sistema
Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al
mes
de
gener.
(Núm.
expedient
E-01902-2016-000156-00) Aprovat

reconocer la obligación del gasto para el pago de
veinticinco becas concedidas en virtud del convenio de
colaboración suscrito con la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte para el desarrollo de dos
proyectos de Formación Profesional Dual del Sistema
Educativo en la Comunidad Valenciana, correspondiente
al
mes
de
enero.
(Núm.
expediente
E-01902-2016-000156-00) Aprobado

78(E) SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació corresponent a la impartició
del curs ‘Color carn’ dins del programa de tallers
‘Apunta't’. (Núm. expedient E-01902-2018-000105-00)
Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
impartición del curso ‘Color carne’ dentro del programa
de
talleres
‘Apunta’t’.
(Núm.
expediente
E-01902-2018-000105-00) Aprobado

79(E) SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació derivat de la realització de
diverses activitats en diferents centres municipals de
joventut. (Núm. expedient E-01902-2018-000142-00)
Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación derivado de la realización
de varias actividades en distintos centros municipales de
juventud. (Núm. expediente E-01902-2018-000142-00)
Aprobado

80(E) SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la realització
de l'activitat ‘Seguretat en internet per a adolescents’.
(Núm. expedient E-01902-2018-000178-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
realización de la actividad ‘Seguridad en internet para
adolescentes’.
(Núm.
expediente
E-01902-2018-000178-00) Aprobado

81(E) SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de servici de
catering prestat per a la realització de la II Jornada
Cultural
Inclusiva.
(Núm.
expedient
E-01902-2018-000180-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de servicio de
catering prestado para la realización de la II Jornada
Cultural
Inclusiva.
(Núm.
expediente
E-01902-2018-000180-00) Aprobado

82(E) SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació
del servici de generació de plataformes i eines virtuals
per a la Regidoria de Joventut. (Núm. expedient
E-01902-2018-000185-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
prestación del servicio de generación de plataformas y
herramientas virtuales para la Concejalía de Juventud.
(Núm. expediente E-01902-2018-000185-00) Aprobado

83(E) SERVICIO DE JUVENTUD. Proposa donar la
conformitat a la proposta de concessió de subvencions a
favor de diverses entitats. (Núm. expedient
E-01902-2018-000024-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone dar la conformidad
a la propuesta de concesión de subvenciones a favor de
varias
entidades.
(Núm.
expediente
E-01902-2018-000024-00) Aprobado

84(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de
servicis de desenvolupament d'estratègies de
comunicació en les xarxes socials de les activitats de
l’Expojove
2018-2019.
(Núm.
expedient
E-01904-2018-001478-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
prestación de servicios de desarrollo de estrategias de
comunicación en las redes sociales de las actividades de
la
Expojove
2018-2019.
(Núm.
expediente
E-01904-2018-001478-00) Aprobado

85(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació relatiu a dues actuacions de
contacontes a l’Expojove 2018-2019. (Núm. expedient
E-01904-2018-001925-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación relativo a dos actuaciones
de cuentacuentos en la Expojove 2018-2019. (Núm.
expediente E-01904-2018-001925-00) Aprobado

DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
86(E) SERVICI
INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar
la subscripció del text de les bases de col·laboració
elaborades per la Secretaria Autonòmica de Turisme de
la Generalitat Valenciana per al desenvolupament

SERVICIO
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
INTERNACIONALIZACIÓN Y TURISMO. Propone
aprobar la suscripción del texto de las bases de
colaboración elaboradas por la Secretaría Autonómica de
Turismo de la Generalitat Valenciana para el desarrollo
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d'accions contra l'intrusisme i la competència deslleial en de acciones contra el intrusismo y la competencia desleal
l'allotjament
turístic.
(Núm.
expedient en el alojamiento turístico. (Núm. expediente
E-01909-2018-000125-00) Aprovat
E-01909-2018-000125-00) Aprobado
87(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en
concepte de realització d’una nova website. (Núm.
expedient E-02001-2017-001078-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación en concepto de realización de una nueva
website. (Núm. expediente E-02001-2017-001078-00)
Aprobado

88(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d’una
factura del contracte de prestació del servici de vigilància
i seguretat de les instal·lacions i continguts, inclosos els
fons museístics, de museus i monuments. (Núm.
expedient E-02001-2018-000073-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago de
una factura del contrato de prestación del servicio de
vigilancia y seguridad de las instalaciones y contenidos,
incluidos los fondos museísticos, de museos y
monumentos.
(Núm.
expediente
E-02001-2018-000073-00) Aprobado

89(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la realització de treballs de manteniment i
pintura de l'estudi de Benlliure. (Núm. expedient
E-02001-2018-001489-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a la realización de trabajos de
mantenimiento y pintura del estudio de Benlliure. (Núm.
expediente E-02001-2018-001489-00) Aprobado

90(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el projecte
bàsic i d'execució de terminació de les obres de
construcció d'una escola infantil de primer cicle al carrer
de la Diputada Clara Campoamor, finançat amb càrrec al
pla especial de suport a la inversió productiva en
municipis de la Comunitat Valenciana. (Núm. expedient
E-02101-2019-000016-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar el
proyecto básico y de ejecución de terminación de las
obras de construcción de una escuela infantil de primer
ciclo en la calle Diputada Clara Campoamor, financiado
con cargo al plan especial de apoyo a la inversión
productiva en municipios de la Comunidad Valenciana.
(Núm. expediente E-02101-2019-000016-00) Aprobado

91(E) SERVICI D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la realització del videofòrum
‘Cibermasclisme’.
(Núm.
expedient
E-02230-2018-000089-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a la realización del videofórum
‘Cibermachismo’.
(Núm.
expediente
E-02230-2018-000089-00) Aprobado

92(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada
per la Fundació Pau i Solidaritat de reformulació
econòmica del projecte 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 Fundació Pau i Solidaritat de reformulación
económica del proyecto subvencionado en la
convocatoria de cooperación internacional para el
desarrollo
2017.
(Núm.
expediente
E-02250-2017-000006-00) Aprobado

93(E) SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa
modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de
desembre de 2018, de concessió de subvenció a favor
de la Comunidad de Pescadores de El Palmar. (Núm.
expedient E-02310-2018-000230-00) Aprovat

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone
modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21
de diciembre de 2018, de concesión de subvención a
favor de la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
(Núm. expediente E-02310-2018-000230-00) Aprobado

94(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la justificació de subvencions percebudes en
concepte d'ajudes municipals ‘València Activa Crea
2017’. (Núm. expedient E-02902-2017-000946-00)
Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la justificación de subvenciones
percibidas en concepto de ayudas municipales ‘València
Activa
Crea
2017’.
(Núm.
expediente
E-02902-2017-000946-00) Aprobado

95(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i Propone devolver al Servef la cantidad transferida y no
abonar els interessos de demora de la subvenció gastada y abonar los intereses de demora de la
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concedida per al programa d'incentius a la contractació
de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el
marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
(EMCUJU
2018-2019).
(Núm.
expedient
E-02902-2018-002325-00) Aprovat

subvención concedida para el programa de incentivos a
la contratación de personas jóvenes cualificadas (Avalem
Joves) en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil (EMCUJU 2018-2019). (Núm. expediente
E-02902-2018-002325-00) Aprobado

96(E) SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a
tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental
territorial i estratègica simplificada de l'estudi de detall de
l'àrea edificable núm. 12 del Campus de Vera
(Universitat Politècnica de València). (Núm. expedient
E-03001-2019-000026-00) Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone la admisión a
trámite y consulta del procedimiento de evaluación
ambiental territorial y estratégica simplificada del estudio
de detalle del área edificable núm. 12 del Campus de
Vera (Universitat Politècnica de València). (Núm.
expediente E-03001-2019-000026-00) Aprobado

97(E) SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte
modificat de les obres de ‘Creació del Jardí de la Font al
carrer de Juan Reus Parra de la Torre’. (Núm. expedient
E-04001-2018-001054-00) Aprovat

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar el
proyecto modificado de las obras de ‘Creación del Jardí
de la Font en la calle Juan Reus Parra de La Torre’.
(Núm. expediente E-04001-2018-001054-00) Aprobado

98(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de
l'Enginyer Joaquim Benlloch. (Núm. expedient
E-05307-2018-000120-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
Ingeniero Joaquín Benlloch. (Núm. expediente
E-05307-2018-000120-00) Aprobado

99(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases
que han de regir la contractació en règim laboral
especial d’alta direcció d’un/a coordinador/a artístic/a per
a
l'Auditori
‘la
Mutant’.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-004475-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
que han de regir la contratación en régimen laboral
especial de alta dirección de un/a coordinador/a
artístico/a para el Auditorio ‘La Mutant’. (Núm. expediente
E-01101-2018-004475-00) Aprobado

100(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la
modificació d'un nomenament interí en nomenament per
millora d'ocupació en lloc de treball de personal tècnic
mitjà, referència núm. 1401. (Núm. expedient
E-01101-2019-000351-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
modificación de un nombramiento interino en
nombramiento por mejora de empleo en puesto de
trabajo de personal técnico medio, referencia núm. 1401.
(Núm. expediente E-01101-2019-000351-00) Aprobado

101(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc de cap de secció adjunta a cap de servici (TD),
referència núm. 8614, en el Servici de Patrimoni. (Núm.
expedient E-01101-2019-000463-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de jefatura de sección adjunta a
jefatura de servicio (TD), referencia núm. 8614, en el
Servicio
de
Patrimonio.
(Núm.
expediente
E-01101-2019-000463-00) Aprobado

102(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs
de reposició interposat contra la Resolució núm.
CF-3046, d’11 de desembre de 2018, de publicació de
les llistes definitives del personal aspirant admés i exclòs
en la convocatòria de quaranta places d'agent de Policia
Local. (Núm. expedient E-01101-2019-000477-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. CF-3046, de 11 de diciembre de 2018, de
publicación de las listas definitivas del personal aspirante
admitido y excluido en la convocatoria de cuarenta
plazas de agente de Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2019-000477-00) Aprobado

103(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les
persones que s'integren com a membres de l'òrgan
selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la
constitució d'una borsa de treball per a futurs
nomenaments interins de subalterns/ernes. (Núm.
expedient E-01101-2018-000877-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone designar a las
personas que se integran como miembros del órgano
selectivo que ha de juzgar la convocatoria para la
constitución de una bolsa de trabajo para futuros
nombramientos interinos de subalternos/as. (Núm.
expediente E-01101-2018-000877-00) Aprobado

104(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte SERVICIO DE PERSONAL. Propone dejar sin efecto una
una sol·licitud de cessament d'arquitecte. (Núm. solicitud de cese de arquitecto. (Núm. expediente
expedient E-01101-2019-000631-00) Aprovat
E-01101-2019-000631-00) Aprobado
105(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa determinar, de SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone determinar, de
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manera provisional, set solars i un edifici municipal
susceptibles de constitució d'un dret de superfície que
s'adjudicarà mitjançant concurs públic a favor de
cooperatives de vivendes per a la construcció de
vivendes de protecció pública. (Núm. expedient
E-05305-2018-000074-00) Aprovat

manera provisional, siete solares y un edificio municipal
susceptibles de constitución de un derecho de superficie
que se adjudicará mediante concurso público a favor de
cooperativas de viviendas para la construcción de
viviendas de protección pública. (Núm. expediente
E-05305-2018-000074-00) Aprobado

106(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de
Sant
Joan
Bosco.
(Núm.
expedient
E-05307-2018-000121-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
San
Juan
Bosco.
(Núm.
expediente
E-05307-2018-000121-00) Aprobado

107(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del
Serpis. (Núm. expedient E-05307-2018-000123-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
Serpis. (Núm. expediente E-05307-2018-000123-00)
Aprobado
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