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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

21 de febrer de 2020 / 21 de febrero de 2020

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 14 de febrer de 2020. Aprovat
celebrada el día 14 de febrero de 2020. Aprobado

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9,
desestimatòria del Recurs PO núm. 488/18, interposat
contra providències d'apremi per impagament de
sancions per multes de trànsit. (Núm. expedient
E-00501-2020-000049-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, desestimatoria del
Recurso PO núm. 488/18, interpuesto contra
providencias de apremio por impago de sanciones por
multas
de
tráfico.
(Núm.
expediente
E-00501-2020-000049-00) Quedar enterado

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4,
estimatòria parcial del Recurs PA núm. 186/19, en
matèria de responsabilitat patrimonial. (Núm. expedient
E-00501-2020-000050-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, estimatoria parcial
del Recurso PA núm. 186/19, en materia de
responsabilidad
patrimonial.
(Núm.
expediente
E-00501-2020-000050-00) Quedar enterado

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9,
estimatòria del Recurs PO núm. 90/19, interposat contra
resolucions sancionadores per infraccions molt greus de
l'Ordenança municipal d'ocupació del domini públic.
(Núm. expedient E-00501-2020-000053-00) Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, estimatoria del
Recurso PO núm. 90/19, interpuesto contra resoluciones
sancionadoras por infracciones muy graves de la
Ordenanza municipal de ocupación del dominio público.
(Núm. expediente E-00501-2020-000053-00) Quedar
enterado

5

INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dona compte
dels informes de fiscalització posterior relatius a les
nòmines de l'exercici 2019. (Núm. expedient
E-04404-2020-000001-00) Quedar assabentat

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL. Da cuenta de
los informes de fiscalización posterior relativos a las
nóminas del ejercicio 2019. (Núm. expediente
E-04404-2020-000001-00) Quedar enterado

6

JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la JURADO TRIBUTARIO. Da cuenta del informe de la
Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords Presidencia del Jurado Tributario en relación con los
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resolutoris de reclamacions economicoadministratives
adoptades en el quart trimestre de 2019. (Núm.
expedient
E-00408-2019-000522-00)
Quedar
assabentat

acuerdos
resolutorios
de
reclamaciones
económico-administrativas adoptadas en el cuarto
trimestre
de
2019.
(Núm.
expediente
E-00408-2019-000522-00) Quedar enterado

7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar la
contractació en règim laboral especial d'alta direcció de
la coordinadora de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
(Núm. expedient E-01101-2017-000576-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone prorrogar la
contratación en régimen laboral especial de alta dirección
de la coordinadora de la Agencia Municipal de la
Bicicleta. (Núm. expediente E-01101-2017-000576-00)
Aprobado

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un
agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de
permuta. (Núm. expedient E-01101-2019-000193-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone tener por desistido
a un agente de la Policía Local de su solicitud de
permuta. (Núm. expediente E-01101-2019-000193-00)
Aprobado

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la
terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un
agent de la Policia Local. (Núm. expedient
E-01101-2019-001026-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
terminación del expediente de solicitud de permuta de un
agente de la Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2019-001026-00) Aprobado

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa extingir la relació
laboral d'una contractada com a alumna treballadora en
el taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'. (Núm.
expedient E-01101-2019-004822-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone extinguir la relación
laboral de una contratada como alumna trabajadora en el
taller de empleo 'Gastronomía VLC 2019'. (Núm.
expediente E-01101-2019-004822-00) Aprobado

11

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'assignació
de l'horari de protocol als llocs de treball de 'Personal
subaltern' amb referències núm. 5939, 3526 i 688. (Núm.
expedient E-01101-2020-000563-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
asignación del horario de protocolo a los puestos de
trabajo de 'Personal subalterno' con referencias núm.
5939,
3526
y
688.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-000563-00) Aprobado

12

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases
generals per a la constitució de borses de treball de
professor/a Banda Municipal. (Núm. expedient
E-01101-2020-000804-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
generales para la constitución de bolsas de trabajo de
profesor/a Banda Municipal. (Núm. expediente
E-01101-2020-000804-00) Aprobado

13

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte per a la prestació dels servicis de manteniment
i llavat de papereres a la ciutat de València. (Núm.
expedient E-04101-2018-000137-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato para la prestación de los servicios de
mantenimiento y lavado de papeleras en la ciudad de
València. (Núm. expediente E-04101-2018-000137-00)
Aprobado

14

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de
contigüitat, una parcel·la municipal situada al camí dels
Montanyars. (Núm. expedient E-05301-2020-000019-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone enajenar, por
razón de colindancia, una parcela municipal situada en el
camino
de
Montañares.
(Núm.
expediente
E-05301-2020-000019-00) Aprobado

15

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició de
llibres
de
València.
(Núm.
expedient
E-8RE05-2019-000128-00) Aprovat

SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
adquisición de libros de València. (Núm. expediente
E-8RE05-2019-000128-00) Aprobado

16

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un conveni
marc de col·laboració amb l'Escuela Internacional de
Protocolo. (Núm. expedient E-8RE05-2020-000006-00)
Aprovat

SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone aprobar un
convenio marco de colaboración con la Escuela
Internacional de Protocolo. (Núm. expediente
E-8RE05-2020-000006-00) Aprobado

17

SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
presentada per una entitat beneficiària de les ajudes per justificación presentada por una entidad beneficiaria de
a la realització de projectes d'innovació social 2018. las ayudas para la realización de proyectos de
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(Núm. expedient E-00202-2018-000051-00) Aprovat

innovación
social
2018.
(Núm.
E-00202-2018-000051-00) Aprobado

expediente

18

SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a cursos de valencià del Pla de Formació
de 2018. (Núm. expedient E-00208-2019-000041-00)
Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y
CARRERA. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a cursos de valenciano del
Plan de Formación de 2018. (Núm. expediente
E-00208-2019-000041-00) Aprobado

19

SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a l'activitat formativa núm. 71 del Pla de
Formació
de
2019.
(Núm.
expedient
E-00208-2019-000021-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y
CARRERA. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a la actividad formativa núm.
71 del Plan de Formación de 2019. (Núm. expediente
E-00208-2019-000021-00) Aprobado

20

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació de factures corresponents a la
prestació de diversos servicis i subministraments. (Núm.
expedient E-01201-2020-000015-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento
de
obligación
de
facturas
correspondientes a la prestación de varios servicios y
suministros.
(Núm.
expediente
E-01201-2020-000015-00) Aprobado

21

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació per subministraments
efectuats en l'exercici 2019. (Núm. expedient
E-01201-2020-000124-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación por suministros efectuados
en
el
ejercicio
2019.
(Núm.
expediente
E-01201-2020-000124-00) Aprobado

22

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació per servicis prestats en
l'exercici
2019.
(Núm.
expedient
E-01201-2020-000128-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación por servicios prestados en
el
ejercicio
2019.
(Núm.
expediente
E-01201-2020-000128-00) Aprobado

23

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement
d'obligació
en
concepte
de
subministraments efectuats en l’exercici 2019. (Núm.
expedient E-01201-2020-000137-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de suministros
efectuados en el ejercicio 2019. (Núm. expediente
E-01201-2020-000137-00) Aprobado

24

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ,
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en
concepte de revisió de dos autoescales i el
subministrament i instal·lació d'una vàlvula manual per a
l'estabilitzador d'una autoescala. (Núm. expedient
E-01501-2020-000056-00) Aprovat

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN,
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone aprobar un reconocimiento de obligación
en concepto de revisión de dos autoescaleras y el
suministro e instalación de una válvula manual para el
estabilizador de una autoescalera. (Núm. expediente
E-01501-2020-000056-00) Aprobado

25

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació
del servici de gestió, informació i animació juvenil als
centres municipals de joventut. (Núm. expedient
E-01902-2018-000078-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
prestación del servicio de gestión, información y
animación en los centros municipales de juventud. (Núm.
expediente E-01902-2018-000078-00) Aprobado

26

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació
de les ajudes concedides dins del 'Programa de
residències per a artistes locals' de l'any 2018. (Núm.
expedient E-01902-2018-000104-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar la
justificación de las ayudas concedidas dentro del
'Programa de residencias para artistas locales' del año
2018. (Núm. expediente E-01902-2018-000104-00)
Aprobado

27

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
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justificació de la subvenció concedida al Capítol justificación de la subvención concedida al Cabildo
Metropolità de la Catedral de València. (Núm. expedient Metropolitano de la Catedral de València. (Núm.
E-01904-2019-000408-00) Aprovat
expediente E-01904-2019-000408-00) Aprobado
28

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida al Gremi Artesà
d'Artistes Fallers de València. (Núm. expedient
E-01904-2019-000610-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida al Gremi Artesà
d'Artistes Fallers de València. (Núm. expediente
E-01904-2019-000610-00) Aprobado

29

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de les subvencions concedides a favor de
determinades entitats organitzadores de festes de
caràcter tradicional, singular o popular. (Núm. expedient
E-01904-2019-000542-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a favor de
determinadas entidades organizadoras de fiestas de
carácter tradicional, singular o popular. (Núm. expediente
E-01904-2019-000542-00) Aprobado

30

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de les subvencions concedides a
determinades comissions falleres per a la construcció
dels seus monuments amb motiu de les Falles 2019.
(Núm. expedient E-01904-2018-001421-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a
determinadas comisiones falleras para la construcción de
sus monumentos con motivo de las Fallas 2019. (Núm.
expediente E-01904-2018-001421-00) Aprobado

31

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de les ajudes concedides a favor de
determinades comissions falleres per a la il·luminació
decorativa dels carrers de la seua demarcació amb
motiu de les Falles 2019. (Núm. expedient
E-01904-2018-001467-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de las ayudas concedidas a favor de
determinadas comisiones falleras para la iluminación
decorativa de las calles de su demarcación con motivo
de
las
Fallas
2019.
(Núm.
expediente
E-01904-2018-001467-00) Aprobado

32

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació del conveni de col·laboració amb la Federació
Valenciana de Moros i Cristians. (Núm. expedient
E-01904-2019-000404-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación del convenio de colaboración con la
Federación Valenciana de Moros y Cristianos. (Núm.
expediente E-01904-2019-000404-00) Aprobado

33

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a treballs
d'impressió amb motiu de les Falles de 2019. (Núm.
expedient E-01904-2019-000342-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a trabajos
de impresión con motivo de las Fallas de 2019. (Núm.
expediente E-01904-2019-000342-00) Aprobado

34

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de treballs
realitzats amb motiu de les Falles de 2019. (Núm.
expedient E-01904-2019-000371-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de trabajos
realizados con motivo de las Fallas de 2019. (Núm.
expediente E-01904-2019-000371-00) Aprobado

35

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent als 'Balls al
carrer'. (Núm. expedient E-01904-2019-000877-00)
Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a los 'Balls
al carrer'. (Núm. expediente E-01904-2019-000877-00)
Aprobado

36

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació per servicis de tallers infantils i
juvenils amb motiu de l'Expojove 2019-2020. (Núm.
expedient E-01904-2019-000890-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación por servicios de talleres
infantiles y juveniles con motivo de la Expojove
2019-2020. (Núm. expediente E-01904-2019-000890-00)
Aprobado

37

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la
infraestructura de la festa de Cap d'Any 2019. (Núm.
expedient E-01904-2019-000891-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
infraestructura de la fiesta de Fin de Año 2019. (Núm.
expediente E-01904-2019-000891-00) Aprobado

38

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació pels escenaris i elements de reconocimiento de obligación por los escenarios y
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decoració amb motiu de la Fira d'Expojove 2019-2020. elementos de decoración con motivo de la Feria de
Expojove
2019-2020.
(Núm.
expediente
(Núm. expedient E-01904-2019-000893-00) Aprovat
E-01904-2019-000893-00) Aprobado
39

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de servicis
d'il·luminació i sonorització de la Fira d'Expojove
2019-2020. (Núm. expedient E-01904-2019-000895-00)
Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de servicios
de iluminación y sonorización de la Feria de Expojove
2019-2020. (Núm. expediente E-01904-2019-000895-00)
Aprobado

40

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
2019-2020.
(Núm.
expedient
E-01904-2019-000927-00) 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
2019-2020.
(Núm.
expediente
E-01904-2019-000927-00) Aprobado

41

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors
amb motiu de les festes nadalenques de 2019. (Núm.
expedient E-01904-2019-000943-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de diversos
proveedores con motivo de las fiestas navideñas de
2019. (Núm. expediente E-01904-2019-000943-00)
Aprobado

42

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors
amb motiu de la Fira d'Expojove 2019-2020. (Núm.
expedient E-01904-2019-000998-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de diversos
proveedores con motivo de la Feria de Expojove
2019-2020. (Núm. expediente E-01904-2019-000998-00)
Aprobado

43

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors
amb motiu de la Fira d'Expojove 2019-2020. (Núm.
expedient E-01904-2019-001031-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de diversos
proveedores con motivo de la Feria de Expojove
2019-2020. (Núm. expediente E-01904-2019-001031-00)
Aprobado

44

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors
amb motiu de les festes de Nadal 2019. (Núm. expedient
E-01904-2019-001077-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de varios
proveedores con motivo de las fiestas de Navidad 2019.
(Núm. expediente E-01904-2019-001077-00) Aprobado

45

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de factures de diversos
proveïdors. (Núm. expedient E-01905-2020-000026-00)
Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación de facturas de varios
proveedores.
(Núm.
expediente
E-01905-2020-000026-00) Aprobado

46

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de factures derivades de la
prestació de diversos servicis. (Núm. expedient
E-01905-2020-000029-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación de facturas derivadas
de la prestación de varios servicios. (Núm. expediente
E-01905-2020-000029-00) Aprobado

47

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la
donació de quaranta-set toms de la revista 'Valencia
Atracción' per a l'Hemeroteca Municipal. (Núm.
expedient E-01905-2020-000044-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aceptar la
donación de cuarenta y siete tomos de la revista
'Valencia Atracción' para la Hemeroteca Municipal. (Núm.
expediente E-01905-2020-000044-00) Aprobado

48

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de factures de diversos
proveïdors. (Núm. expedient E-01905-2020-000054-00)
Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación de facturas de varios
proveedores.
(Núm.
expediente
E-01905-2020-000054-00) Aprobado

49

SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. SERVICIO DE TURISMO E INTERNACIONALIZACIÓN.
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Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica
realitzada a favor de la Universitat de València, en virtut
del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada
entitat. (Núm. expedient E-01909-2019-000010-00)
Aprovat

Propone aprobar la justificación de la aportación
económica realizada a favor de la Universitat de
València, en virtud del convenio de colaboración suscrito
con
la
citada
entidad.
(Núm.
expediente
E-01909-2019-000010-00) Aprobado

50

SERVICI
D'EMPRENEDORIA
I
INNOVACIÓ
ECONÒMICA. Proposa aprovar el calendari de
pagaments 2020 a la Fundació València Activa del Pacte
per a l'Ocupació de la Ciutat de València i autoritzar,
disposar i reconéixer l'obligació del gasto. (Núm.
expedient E-01911-2020-000003-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
ECONÓMICA. Propone aprobar el calendario de pagos
2020 a la Fundación València Activa del Pacto para el
Empleo de la Ciudad de València y autorizar, disponer y
reconocer la obligación del gasto. (Núm. expediente
E-01911-2020-000003-00) Aprobado

51

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 2019.
(Núm. expedient E-02000-2019-000014-00) 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
2019.
(Núm.
expediente
E-02000-2019-000014-00) Aprobado

52

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa anul·lar drets per la diferència entre els
reconeguts i l'import recaptat per la subvenció concedida
per la Diputació de València destinada al projecte
d'intervenció arqueològica del Búnquer del Saler. (Núm.
expedient E-02001-2019-000685-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone anular derechos por la diferencia
entre los reconocidos y el importe recaudado por la
subvención concedida por la Diputación de Valencia
destinada al proyecto de intervención arqueológica del
Búnker
de
El
Saler.
(Núm.
expediente
E-02001-2019-000685-00) Aprobado

53

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una
factura del contracte de manteniment de la font de
l'Almoina. (Núm. expedient E-02001-2020-000162-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago de
una factura del contrato de mantenimiento de la fuente
de
la
Almoina.
(Núm.
expediente
E-02001-2020-000162-00) Aprobado

54

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar formalment la
convocatòria del premi-beca 'José Iturbi' al millor
expedient acadèmic de fi de grau professional. (Núm.
expedient E-02101-2019-000374-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar
formalmente la convocatoria del premio-beca 'José Iturbi'
al mejor expediente académico de fin de grado
profesional. (Núm. expediente E-02101-2019-000374-00)
Aprobado

55

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les
ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de
menjador escolar de novembre de 2019. (Núm.
expedient E-02201-2019-000040-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de las
ayudas de servicios sociales para sufragar los gastos de
comedor escolar de noviembre de 2019. (Núm.
expediente E-02201-2019-000040-00) Aprobado

56

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-02201-2020-000007-00)
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-02201-2020-000007-00) Aprobado

57

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la coordinació del Punt de Trobada
Familiar. (Núm. expedient E-02201-2020-000007-00)
Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a la coordinación del Punto de
Encuentro
Familiar.
(Núm.
expediente
E-02201-2020-000007-00) Aprobado

58

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Pepe Propone aprobar un convenio de colaboración con Pepe
Navarro, SL. (Núm. expedient E-02201-2020-000027-00) Navarro,
SL.
(Núm.
expediente
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Aprovat

E-02201-2020-000027-00) Aprobado

59

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb
Alcampo, SA, Hipermercado Alcampo Aldaia. (Núm.
expedient E-02201-2020-000028-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un convenio de colaboración con
Alcampo, SA, Hipermercado Alcampo Aldaia. (Núm.
expediente E-02201-2020-000028-00) Aprobado

60

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la
justificació de la segona pròrroga del conveni de
col·laboració amb l'Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Valencia. (Núm. expedient
E-02224-2018-000271-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
aprobar la justificación de la segunda prórroga del
convenio de colaboración con la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia. (Núm.
expediente E-02224-2018-000271-00) Aprobado

61

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni
de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de
Caridad. (Núm. expedient E-02250-2019-000052-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación del
convenio de colaboración con la Asociación Valenciana
de Caridad. (Núm. expediente E-02250-2019-000052-00)
Aprobado

62

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a la gestió diària del casal
d'acolliment
a
Rocafort.
(Núm.
expedient
E-02250-2020-000023-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a la gestión diaria del casal
de acogida en Rocafort. (Núm. expediente
E-02250-2020-000023-00) Aprobado

63

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de
pagament de factures derivades de la realització d'obres
en diverses juntes municipals. (Núm. expedient
E-02301-2018-000372-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone reconocer la
obligación de pago de facturas derivadas de la
realización de obras en varias juntas municipales. (Núm.
expediente E-02301-2018-000372-00) Aprobado

64

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les
subvencions concedides a favor de diverses entitats
ciutadanes per al desenvolupament de projectes de
participació ciutadana dirigits al foment de
l'associacionisme.
(Núm.
expedient
E-02301-2019-000242-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a favor de
varias entidades ciudadanas para el desarrollo de
proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento
del
asociacionismo.
(Núm.
expediente
E-02301-2019-000242-00) Aprobado

65

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les
subvencions concedides a favor de diverses entitats
ciutadanes per al desenvolupament de projectes de
participació ciutadana dirigits al foment de
l'associacionisme.
(Núm.
expedient
E-02301-2019-000245-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a favor de
varias entidades ciudadanas para el desarrollo de
proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento
del
asociacionismo.
(Núm.
expediente
E-02301-2019-000245-00) Aprobado

66

SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar les
justificacions presentades per entitats beneficiàries de
subvencions del programa 'Intervenció en barris'
(INBAS). (Núm. expedient E-02501-2019-000021-00)
Aprovat

SERVICIO DE ADICCIONES. Propone aprobar las
justificaciones presentadas por entidades beneficiarias
de subvenciones del programa 'Intervención en barrios'
(INBAS). (Núm. expediente E-02501-2019-000021-00)
Aprobado

67

SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE
L'AIRE. Proposa desestimar el recurs de reposició
interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de
5 de desembre de 2019. (Núm. expedient
E-02610-2019-000671-00) Aprovat

SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL
AIRE. Propone desestimar el recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 5 de diciembre de 2019. (Núm. expediente
E-02610-2019-000671-00) Aprobado

68

SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS SERVICIO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS
URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa no URBANOS Y LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO.
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accedir a la sol·licitud de paralització d'unes obres a la Propone no acceder a la solicitud de paralización de
plaça del Doctor Landete. (Núm. expedient unas obras en la plaza del Doctor Landete. (Núm.
E-02801-2019-001906-00) Aprovat
expediente E-02801-2019-001906-00) Aprobado
69

SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS.
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació
de pagament a favor de l'Asociación de Entidades y
Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de
Cementerios (AFCM) en concepte de quota anual 2020.
(Núm. expedient E-02802-2020-000063-00) Aprovat

SERVICIO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS
FUNERARIOS. Propone autorizar, disponer y reconocer
una obligación de pago a favor de la Asociación de
Entidades y Empresas Municipales de Servicios
Funerarios y de Cementerios (AFCM) en concepto de
cuota
anual
2020.
(Núm.
expediente
E-02802-2020-000063-00) Aprobado

70

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
'València Activa Emprén 2018'. (Núm. expedient
E-02902-2019-002027-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone la
resolución del procedimiento de reintegro de una
cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales 'València Activa Emprén 2018'. (Núm.
expediente E-02902-2019-002027-00) Aprobado

71

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
'València Activa Emprén 2018'. (Núm. expedient
E-02902-2019-002028-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone la
resolución del procedimiento de reintegro de una
cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales 'València Activa Emprén 2018'. (Núm.
expediente E-02902-2019-002028-00) Aprobado

72

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
'València Activa Ocupa 2018'. (Núm. expedient
E-02902-2019-002040-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone la
resolución del procedimiento de reintegro de una
cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales 'València Activa Emplea 2018'. (Núm.
expediente E-02902-2019-002040-00) Aprobado

73

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer una obligació de pagament en
execució de la Sentència núm. 774/19, de 14 d'octubre,
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana. (Núm. expedient E-03001-2005-000481-00)
Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone autorizar,
disponer y reconocer una obligación de pago en
ejecución de la Sentencia núm. 774/19, de 14 de
octubre, del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad
Valenciana.
(Núm.
expediente
E-03001-2005-000481-00) Aprobado

74

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament
en concepte d'interessos de demora meritats en relació
amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Algar
de Palància. (Núm. expedient E-03103-2014-000007-00)
Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
reconocer una obligación de crédito y ordenar el pago en
concepto de intereses de demora devengados en
relación con la expropiación de una parcela situada en la
calle Algar de Palancia. (Núm. expediente
E-03103-2014-000007-00) Aprobado

75

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just
d'una parcel·la situada a la senda del Secanet. (Núm.
expedient E-03103-2016-000075-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
desestimar la solicitud de iniciar expediente de justiprecio
de una parcela situada en la senda Secanet. (Núm.
expediente E-03103-2016-000075-00) Aprobado

76

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar
i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la
factura corresponent a la certificació núm. 5 del
contracte de servicis per a la direcció d'obra del Cobert
núm. 2 de la Marina del Port de València, fase 2. (Núm.
expedient E-03201-2019-000026-00) Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación
derivada de la factura correspondiente a la certificación
núm. 5 del contrato de servicios para la dirección de obra
del Tinglado núm. 2 de la Marina del Puerto de València,
fase 2. (Núm. expediente E-03201-2019-000026-00)
Aprobado

77

SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES
D'EDIFICACIÓ. Proposa revocar la Resolució núm.
GL-1744, de 7 de novembre de 2019. (Núm. expedient
E-03501-2006-001547-00) Aprovat

SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN. Propone revocar la Resolución núm.
GL-1744, de 7 de noviembre de 2019. (Núm. expediente
E-03501-2006-001547-00) Aprobado

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
24/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
21 de febrer de 2020 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
21 de febrero de 2020 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: F69F mGYa ImqX KUPL TlC8 tKlA LP8=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

78

SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que
l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials
amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni
municipal per un vehicle. (Núm. expedient
E-04001-2019-000178-00) Aprovat

SERVICIO DE JARDINERÍA SOSTENIBLE. Propone que
la Asesoría Jurídica Municipal inicie acciones judiciales
en orden a la reclamación de daños causados al
patrimonio municipal por un vehículo. (Núm. expediente
E-04001-2019-000178-00) Aprobado

79

SERVICI
DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació
derivada de la factura emesa en concepte de gestió del
cobrament de la taxa de clavegueram durant novembre
de 2019. (Núm. expedient E-H4962-2019-000015-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación
derivada de la factura emitida en concepto de gestión del
cobro de la tasa de alcantarillado durante noviembre de
2019. (Núm. expediente E-H4962-2019-000015-00)
Aprobado

80

SERVICI
DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació
derivada de la factura emesa en concepte de gestió del
cobrament de la taxa de clavegueram durant desembre
de 2019. (Núm. expedient E-H4962-2020-000002-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación
derivada de la factura emitida en concepto de gestión del
cobro de la tasa de alcantarillado durante diciembre de
2019. (Núm. expediente E-H4962-2020-000002-00)
Aprobado

81

MOCIÓ conjunta del tinent d'alcalde delegat d'Hisenda i
del regidor delegat d'Emergència Climàtica i Transició
Energètica sobre incorporar la perspectiva de lluita
contra el canvi climàtic mitjançant una anàlisi dels
pressupostos consolidats de l'Ajuntament de València
2020. (Núm. expedient E-C1914-2020-000002-00)
Aprovat

MOCIÓN conjunta del teniente de alcalde delegado de
Hacienda y del concejal delegado de Emergencia
Climática y Transición Energética sobre incorporar la
perspectiva de lucha contra el cambio climático mediante
un análisis de los presupuestos consolidados del
Ayuntamiento de València 2020. (Núm. expediente
E-C1914-2020-000002-00) Aprobado

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

82(E) SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL. Proposa la substitució de vocals del Grup
Municipal VOX en la Junta Rectora de la Fundació
Esportiva
Municipal.
(Núm.
expedient
E-00400-2020-000001-00) Aprovat

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL. Propone la sustitución de vocales del
Grupo Municipal VOX en la Junta Rectora de la
Fundación Deportiva Municipal. (Núm. expediente
E-00400-2020-000001-00) Aprobado

83(E) SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa
autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació en
concepte d'indemnització especial pel reintegrament
d'honoraris de lletrat satisfets per defensa jurídica i
representació
en
Dret.
(Núm.
expedient
E-00401-2019-000138-00) Aprovat

SECRETARÍA GENERAL Y DEL PLENO. Propone
autorizar, disponer el gasto y reconocer una obligación
en concepto de indemnización especial por el reintegro
de honorarios de letrado satisfechos por defensa jurídica
y representación en Derecho. (Núm. expediente
E-00401-2019-000138-00) Aprobado

84(E) VICESECRETARIA GENERAL. Dona compte de la
Resolució d'Alcaldia núm. Z-33, de 19 de febrer de 2020,
sobre provisió definitiva del lloc de titular de la Secretaria
General
i
del
Ple.
(Núm.
expedient
E-00413-2020-000001-00) Quedar assabentat

VICESECRETARÍA GENERAL. Da cuenta de la
Resolución de Alcaldía núm. Z-33, de 19 de febrero de
2020, sobre provisión definitiva del puesto de titular de la
Secretaría General y del Pleno. (Núm. expediente
E-00413-2020-000001-00) Quedar enterado

85(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el
gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies en concepte de
quota anual de l'any 2020. (Núm. expedient
E-00201-2020-000003-00) Aprovat

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone autorizar y disponer
el gasto y reconocer la obligación a favor de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies en concepto de
cuota anual del año 2020. (Núm. expediente
E-00201-2020-000003-00) Aprobado

86(E) SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. SERVICIO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y
Proposa aprovar el document denominat 'Pla de CARRERA. Propone aprobar el documento denominado
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formació municipal de l'Ajuntament de València per a 'Plan de formación municipal del Ayuntamiento de
l'any 2020' i declarar-lo iniciat. (Núm. expedient València para el año 2020' y declararlo iniciado. (Núm.
E-00208-2020-000009-00) Aprovat
expediente E-00208-2020-000009-00) Aprobado
87(E) SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa aprovar la justificació de la subvenció
concedida a l'entitat Bona Gent-Amics de les Persones
amb Discapacitat Intel·lectual. (Núm. expedient
E-00703-2019-000008-00) Aprovat

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone aprobar la justificación de la
subvención concedida a la entidad Bona Gent-Amigos de
las Personas con Discapacidad Intelectual. (Núm.
expediente E-00703-2019-000008-00) Aprobado

88(E) SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació de factures corresponents a la
prestació de diversos servicis i subministraments. (Núm.
expedient E-01201-2020-000059-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento
de
obligación
de
facturas
correspondientes a la prestación de varios servicios y
suministros.
(Núm.
expediente
E-01201-2020-000059-00) Aprobado

89(E) DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ,
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i
d'execució de les obres de reforma del Parc de Bombers
el Saler'. (Núm. expedient E-01501-2019-000540-00)
Aprovat

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN,
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone aprobar técnicamente el 'Proyecto básico
y de ejecución de las obras de reforma del Parque de
Bomberos
El
Saler'.
(Núm.
expediente
E-01501-2019-000540-00) Aprobado

90(E) SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS
DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA.
Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la
Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la
Ciudad
de
Valencia.
(Núm.
expedient
E-01601-2019-000035-00) Aprovat

SERVICIO DEL PALAU DE LA MÚSICA Y
CONGRESOS DE VALÈNCIA Y BANDA MUNICIPAL DE
VALÈNCIA. Propone aprobar un convenio de
colaboración con la Coordinadora de Sociedades
Musicales Federadas de la Ciudad de Valencia. (Núm.
expediente E-01601-2019-000035-00) Aprobado

91(E) SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació per la 'Realització del
concepte estratègic i creatiu de les accions de
conscienciació del programa d'oci nocturn juvenil i
convivència de la ciutat de València'. (Núm. expedient
E-01902-2018-000216-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación por la 'Realización del
concepto estratégico y creativo de las acciones de
concienciación del programa de ocio nocturno juvenil y
convivencia de la ciudad de València'. (Núm. expediente
E-01902-2018-000216-00) Aprobado

92(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació per la realització d'un
espectacle de música familiar per a l'Expojove. (Núm.
expedient E-01904-2019-001031-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación por la realización de un
espectáculo de música familiar para la Expojove. (Núm.
expediente E-01904-2019-001031-00) Aprobado

93(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar
l'ocupació de la plaça de la Mare de Déu per a la
celebració d'un concert amb motiu del Saló del Còmic
2020. (Núm. expedient E-01905-2020-000053-00)
Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone autorizar
la ocupación de la plaza de la Virgen para la celebración
de un concierto con motivo del Salón del Cómic 2020.
(Núm. expediente E-01905-2020-000053-00) Aprobado

94(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar un reconeixement de l'obligació en
concepte d'impressió del llibre VIII del Curs Història de la
Ciutat. (Núm. expedient E-02001-2019-000970-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar un reconocimiento de la
obligación en concepto de impresión del libro VIII del
Curso Historia de la Ciudad. (Núm. expediente
E-02001-2019-000970-00) Aprobado

95(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa acceptar l'ingrés efectuat per la Direcció
General del Tresor dels fons del Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere i aprovar la corresponent
modificació de crèdits i el projecte de gasto. (Núm.
expedient E-02230-2019-000072-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aceptar el ingreso efectuado por la Dirección
General del Tesoro de los fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género y aprobar la
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correspondiente modificación de créditos y el proyecto de
gasto. (Núm. expediente E-02230-2019-000072-00)
Aprobado
96(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de
pagament d'una factura corresponent a la prestació del
servici de gestió diària de recursos propis de
l'Ajuntament.
(Núm.
expedient
E-02250-2020-000022-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone reconocer la obligación de pago
de una factura correspondiente a la prestación del
servicio de gestión diaria de recursos propios del
Ayuntamiento.
(Núm.
expediente
E-02250-2020-000022-00) Aprobado

97(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a l'assistència tècnica per a la
dinamització, gestió i desenvolupament del procés
participatiu que acompanye, oriente i establisca els
criteris ciutadans per a la formulació del projecte de
reurbanització integral de la plaça de l'Ajuntament.
(Núm. expedient E-02301-2018-000384-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
asistencia técnica para la dinamización, gestión y
desarrollo del proceso participativo que acompañe,
oriente y establezca los criterios ciudadanos para la
formulación del proyecto de reurbanización integral de la
plaza
del
Ayuntamiento.
(Núm.
expediente
E-02301-2018-000384-00) Aprobado

98(E) SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa rectificar la SERVICIO DE ADICCIONES. Propone rectificar la
convocatòria de la 8a edició del concurs 'K em contes'. convocatoria de la 8ª edición del concurso 'K me
cuentas'. (Núm. expediente E-02501-2019-000034-00)
(Núm. expedient E-02501-2019-000034-00) Aprovat
Aprobado
99(E) SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS.
Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària
FK890 16400 21300 'Maquinària, instal·lacions i
utillatge'. (Núm. expedient E-02802-2020-000007-00)
Aprovat

SERVICIO DE CEMENTERIOS Y
FUNERARIOS. Propone liberar crédito de
presupuestaria FK890 16400 21300
instalaciones
y
utillaje'.
(Núm.
E-02802-2020-000007-00) Aprobado

SERVICIOS
la aplicación
'Maquinaria,
expediente

100(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. GO-267, de 5 d'agost de 2019. (Núm.
expedient E-02901-2019-001353-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-267, de 5 de agosto de
2019. (Núm. expediente E-02901-2019-001353-00)
Aprobado

101(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació de factures de
diversos
proveïdors.
(Núm.
expedient
E-02901-2020-000152-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación de
facturas de diversos proveedores. (Núm. expediente
E-02901-2020-000152-00) Aprobado

102(E) SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa
retornar a LABORA Servef la quantitat reclamada de la
subvenció concedida per a finançar el projecte de taller
d'ocupació
'T'Atenem'.
(Núm.
expedient
E-02902-2016-001015-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone
devolver a LABORA Servef la cantidad reclamada de la
subvención concedida para financiar el proyecto de taller
de
empleo
'T'Atenem'.
(Núm.
expediente
E-02902-2016-001015-00) Aprobado

103(E) SERVICI DE TRESORERIA. Proposa reconéixer
l'obligació de pagament d'una factura corresponent al
servici de pagaments a través de TPV de desembre de
2019. (Núm. expedient E-04901-2019-000075-00)
Aprovat

SERVICIO DE TESORERÍA. Propone reconocer la
obligación de pago de una factura correspondiente al
servicio de pagos a través de TPV de diciembre de 2019.
(Núm. expediente E-04901-2019-000075-00) Aprobado

DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
104(E) SERVICI
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de
febrer
de
2020.
(Núm.
expedient
E-H4969-2020-000004-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14
de
febrero
de
2020.
(Núm.
expediente
E-H4969-2020-000004-00) Aprobado
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105(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost
2020. (Núm. expedient E-05501-2020-000004-00)
Aprovat

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar el proyecto de la primera modificación de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito del
Presupuesto
2020.
(Núm.
expediente
E-05501-2020-000004-00) Aprobado

106(E) SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ
ENERGÈTICA. Proposa ratificar l'acord de la Junta de
Govern Local de 23 de desembre de 2016, en el sentit
d'acceptar l'ajuda europea destinada a l'execució del
projecte 'GROW GREEN', i aprovar la corresponent
modificació de crèdits i el projecte de gastos. (Núm.
expedient E-08001-2019-000046-00) Aprovat

SERVICIO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA Y
TRANSICIÓN ENERGÉTICA. Propone ratificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de
diciembre de 2016, en el sentido de aceptar la ayuda
europea destinada a la ejecución del proyecto 'GROW
GREEN', y aprobar la correspondiente modificación de
créditos y el proyecto de gastos. (Núm. expediente
E-08001-2019-000046-00) Aprobado

107(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal administratiu en el Servici de Transparència
i
Govern
Obert.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-002678-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal administrativo en el Servicio de
Transparencia y Gobierno Abierto. (Núm. expediente
E-01101-2018-002678-00) Aprobado

108(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de
personal tècnic superior AG, referència núm. 7544, en el
Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat, en
lloc de personal tècnic superior AG (MD). (Núm.
expedient E-01101-2020-000605-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone transformar el
puesto de personal técnico superior AG, referencia núm.
7544, en el Servicio de Evaluación de Servicios y
Gestión de la Calidad, en puesto de personal técnico
superior
AG
(MD).
(Núm.
expediente
E-01101-2020-000605-00) Aprobado

109(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un SERVICIO DE PERSONAL. Propone tener por desistido
oficial de la Policia Local de la seua sol·licitud de a un oficial de la Policía Local de su solicitud de permuta.
permuta. (Núm. expedient E-01101-2019-001266-00) (Núm. expediente E-01101-2019-001266-00) Aprobado
Aprovat
110(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un
agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de
permuta. (Núm. expedient E-01101-2019-000712-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone tener por desistido
a un agente de la Policía Local de su solicitud de
permuta. (Núm. expediente E-01101-2019-000712-00)
Aprobado

111(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un
agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de
permuta. (Núm. expedient E-01101-2019-004629-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone tener por desistido
a un agente de la Policía Local de su solicitud de
permuta. (Núm. expediente E-01101-2019-004629-00)
Aprobado

112(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un
agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de
permuta. (Núm. expedient E-01101-2019-005211-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone tener por desistido
a un agente de la Policía Local de su solicitud de
permuta. (Núm. expediente E-01101-2019-005211-00)
Aprobado

113(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la
terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un
intendent de la Policia Local. (Núm. expedient
E-01101-2019-005205-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
terminación del expediente de solicitud de permuta de un
intendente de la Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2019-005205-00) Aprobado

114(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la
terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un
agent de la Policia Local. (Núm. expedient
E-01101-2019-002439-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
terminación del expediente de solicitud de permuta de un
agente de la Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2019-002439-00) Aprobado

115(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d'un auxiliar administratiu per al
Servici de Personal, Oficina Tècnic Laboral. (Núm.
expedient E-01101-2020-000980-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de un auxiliar administrativo para
el Servicio de Personal, Oficina Técnico Laboral. (Núm.
expediente E-01101-2020-000980-00) Aprobado
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116(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament en propietat d'agents de la Policia Local,
torn
mobilitat.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-000017-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento en propiedad de agentes de la Policía
Local,
turno
movilidad.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-000017-00) Aprobado

117(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les
al·legacions presentades sobre l'exclusió provisional en
les llistes d'admesos i exclosos en el concurs de mèrits.
(Núm. expedient E-01101-2019-001825-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar las
alegaciones presentadas sobre la exclusión provisional
en las listas de admitidos y excluidos en el concurso de
méritos. (Núm. expediente E-01101-2019-001825-00)
Aprobado

118(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar el
programa de la Cavalcada del Patrimoni. (Núm. programa de la Cabalgata del Patrimonio. (Núm.
expedient E-01904-2020-000128-00) Aprovat
expediente E-01904-2020-000128-00) Aprobado
119(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar
la conformitat a la concessió d'ajudes a la creació de
nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de
València. (Núm. expedient E-02901-2019-000876-00)
Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone dar la conformidad a la concesión de ayudas a
la creación de nuevos comercios y consolidación de los
existentes en la ciudad de València. (Núm. expediente
E-02901-2019-000876-00) Aprobado

120(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid
el procediment per a contractar els servicis de difusió de
diferents accions de publicitat de l'Ajuntament de
València generades des de la Delegació de Relacions
amb els Mitjans, classificar les proposicions i requerir
l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a
l'adjudicació
del
contracte.
(Núm.
expedient
E-04101-2019-000160-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone declarar
válido el procedimiento para contratar los servicios de
difusión de diferentes acciones de publicidad del
Ayuntamiento de València generadas desde la
Delegación de Relaciones con los Medios, clasificar las
proposiciones y requerir a la oferta económicamente más
ventajosa previamente a la adjudicación del contrato.
(Núm. expediente E-04101-2019-000160-00) Aprobado

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
24/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

