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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

17 d'abril de 2020 / 17 de abril 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 9 d'abril de 2020. Aprovat
celebrada el día 9 de abril de 2020. Aprobado

2

INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa
autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament
d'una factura corresponent als servicis de col·laboració i
assistència tècnica a la Intervenció General Municipal.
(Núm. expedient E-00407-2017-000019-00) Aprovat

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL. Propone
autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de
una factura correspondiente a los servicios de
colaboración y asistencia técnica a la Intervención
General
Municipal.
(Núm.
expediente
E-00407-2017-000019-00) Aprobado

3

TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades
del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
març
de
2020.
(Núm.
expedient
E-04906-2020-000009-00) Aprovat

TESORERÍA GENERAL. Propone publicar los datos del
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
marzo
de
2020.
(Núm.
expediente
E-04906-2020-000009-00) Aprobado

4

SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al
servici actiu al lloc reservat de personal tècnic mitjà
referència núm. 4080, en el Servici de Disciplina
Urbanística. (Núm. expedient E-01101-2020-001216-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone acceder al
reingreso al servicio activo al puesto reservado de
personal técnico medio, referencia núm. 4080, en el
Servicio de Disciplina Urbanística. (Núm. expediente
E-01101-2020-001216-00) Aprobado

5

SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la
disponibilitat de crèdits d'economies de IT de gener de
2020. (Núm. expedient E-01101-2020-001366-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
disponibilidad de créditos de economías de IT de enero
de 2020. (Núm. expediente E-01101-2020-001366-00)
Aprobado

6

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a
l'organisme autònom municipal de Parcs i Jardins
Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge els
immobles de quiosc bar municipal situats als trams 3, 5,
12 i 13 del jardí del riu Túria. (Núm. expedient
E-05301-2019-000163-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone adscribir al
organismo autónomo municipal de Parques y Jardines
Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje
los inmuebles de quiosco-bar municipal situados en los
tramos 3, 5, 12 y 13 del jardín del río Turia. (Núm.
expediente E-05301-2019-000163-00) Aprobado

7

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar a SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone regularizar en el
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l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.A2.10.011 'Jardí
Polígon Font de Sant Lluís a l'avinguda dels Germans
Maristes', i donar d'alta un nou jardí independent al
carrer de l'Ebenista Caselles. (Núm. expedient
E-05303-2013-000235-00) Aprovat

Inventario Municipal de Bienes el código 1.A2.10.011
'Jardín Polígono Fuente San Luis en la avenida
Hermanos Maristas', y dar de alta un nuevo jardín
independiente en la calle Ebanista Caselles. (Núm.
expediente E-05303-2013-000235-00) Aprobado

8

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa estimar el
requeriment efectuat per la Direcció Superior de la
Policia de la Comunitat Valenciana en relació amb
l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de desembre
de 2017, sobre l'adscripció d'un immoble municipal situat
al carrer de María Llàcer. (Núm. expedient
E-05304-2017-000154-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone estimar el
requerimiento efectuado por la Dirección Superior de la
Policía de la Comunitat Valenciana en relación con el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de
diciembre de 2017, sobre la adscripción de un inmueble
municipal situado en la calle María Llácer. (Núm.
expediente E-05304-2017-000154-00) Aprobado

9

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la
sol·licitud de venda per contigüitat d'una parcel·la
municipal situada al carrer de Jerónima Galés cantó amb
el carrer de Costa i Borràs. (Núm. expedient
E-05305-2018-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone desestimar la
solicitud de venta por colindancia de una parcela
municipal situada en la calle Jerónima Galés esquina con
la calle Costa y Borrás. (Núm. expediente
E-05305-2018-000036-00) Aprobado

10

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el
desistiment respecte a la donació d'una edificació
situada en 'Alqueria dels Moros'. (Núm. expedient
E-05305-2018-000055-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aceptar el
desistimiento respecto a la donación de una edificación
situada en 'Alquería de los Moros'. (Núm. expediente
E-05305-2018-000055-00) Aprobado

11

SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a
projectes d'educació i foment de la cultura de la
transparència i el govern obert 2020. (Núm. expedient
E-00703-2020-000001-00) Aprovat

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone aprobar la convocatoria de
subvenciones a proyectos de educación y fomento de la
cultura de la transparencia y el gobierno abierto 2020.
(Núm. expediente E-00703-2020-000001-00) Aprobado

12

SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar l'alçament de la
suspensió parcial del contracte de neteja de les
dependències
municipals.
(Núm.
expedient
E-01201-2016-000519-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar el
levantamiento de la suspensión parcial del contrato de
limpieza de las dependencias municipales. (Núm.
expediente E-01201-2016-000519-00) Aprobado

13

SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
el
reconeixement d'obligació de factures corresponents als
servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i
direcció d'obres, redacció de l'estudi bàsic de seguretat i
salut i desenvolupament de les instal·lacions de les
obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis
públics acollits al Pla Edificant. (Núm. expedient
E-01201-2020-000319-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar el
reconocimiento
de
obligación
de
facturas
correspondientes a los servicios de redacción de los
proyectos básicos y de ejecución y dirección de obras,
redacción del estudio básico de seguridad y salud y
desarrollo de las instalaciones de las obras de reforma,
ampliación y mejora de los colegios públicos acogidos al
Pla
Edificant.
(Núm.
expediente
E-01201-2020-000319-00) Aprobado

14

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de gastos de
pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
(Núm. expedient E-01401-2020-001753-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de gastos de
pupilaje y alojamiento de los caballos de la Policía Local.
(Núm. expediente E-01401-2020-001753-00) Aprobado

15

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un
conjunt modular necessari perquè la Policia Local
prestara servici al barri del Cabanyal. (Núm. expedient
E-01401-2020-001760-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente al alquiler
de un conjunto modular necesario para que la Policía
Local prestara servicio en el barrio de El Cabañal. (Núm.
expediente E-01401-2020-001760-00) Aprobado

16

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone autorizar,
disposar i reconéixer l'obligació de pagament d’una disponer y reconocer la obligación de pago de una
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factura corresponent als servicis de coordinació i factura correspondiente a los servicios de coordinación y
producció en el Teatre El Musical. (Núm. expedient producción en el Teatro El Musical. (Núm. expediente
E-01905-2020-000136-00) Aprovat
E-01905-2020-000136-00) Aprobado
17

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona
compte de la Resolució núm.LL-542, de data 6 d'abril de
2020, per la qual se suspén la prestació del servici
d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat
de València durant la vigència de l'estat d'alarma pel
COVID-19. (Núm. expedient E-02201-2013-002143-00)
Quedar assabentat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Da cuenta de la Resolución LL-542, de fecha 6 de abril
de 2020, por la cual se suspende la prestación del
servicio de atención y apoyo al Punto de Encuentro
Familiar en la ciudad de València durante la vigencia del
estado de alarma por el COVID-19. (Núm. expediente
E-02201-2013-002143-00) Quedar enterado

18

SERVICI D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar una justificació a favor de l'associació
d'ames de casa Tyrius, relativa a la segona pròrroga del
conveni de col·laboració per a desenvolupar programes
d'acollida a dones migrants i dones en situació de risc,
així com assessorament extern en matèria jurídica,
psicològica i social a persones migrants. (Núm.
expedient E-02201-2016-000423-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar una justificación a favor de la
asociación de amas de casa Tyrius, relativa a la segunda
prórroga del convenio de colaboración para desarrollar
programas de acogida a mujeres migrantes y mujeres en
situación de riesgo, así como asesoramiento externo en
materia jurídica, psicológica y social a personas
migrantes. (Núm. expediente E-02201-2016-000423-00)
Aprobado

19

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona
compte de la Resolució núm. LL-416, de data 2 d'abril de
2020, per la qual se suspén la prestació del servici
d'activitats a desenvolupar en els centres ocupacionals
municipals durant la vigència de l'estat d'alarma pel
COVID-19. (Núm. expedient E-02201-2016-000493-00)
Quedar assabentat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Da cuenta de la Resolución núm. LL-416, de fecha 2 de
abril de 2020, por la cual se suspende la prestación del
servicio de actividades a desarrollar en los centros
ocupacionales municipales durante la vigencia del estado
de alarma por el COVID-19. (Núm. expediente
E-02201-2016-000493-00) Quedar enterado

20

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona
compte de la Resolució núm. LL-543, de data 6 d'abril de
2020, per la qual se suspén la prestació del servici
d'activitats de menjador en els centres ocupacionals
municipals durant la vigència de l'estat d'alarma pel
COVID-19. (Núm. expedient E-02201-2017-000323-00)
Quedar assabentat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Da cuenta de la Resolución núm. LL-543, de fecha 6 de
abril de 2020, por la cual se suspende la prestación del
servicio de comedor en los centros ocupacionales
municipales durante la vigencia del estado de alarma por
el
COVID-19.
(Núm.
expediente
E-02201-2017-000323-00) Quedar enterado

21

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona
compte de la Resolució núm. LL-541, de data 6 d'abril de
2020, per la qual se suspén la prestació del servici de
transport per a les persones usuàries dels centres
ocupacionals municipals durant la vigència de l'estat
d'alarma
pel
COVID-19.
(Núm.
expedient
E-02201-2018-000132-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Da cuenta de la Resolución núm. LL-541, de fecha 6 de
abril de 2020, por la cual se suspende la prestación del
servicio de transporte para las personas usuarias de los
centros ocupacionales municipales durante la vigencia
del estado de alarma por el COVID-19. (Núm. expediente
E-02201-2018-000132-00) Quedar enterado

22

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona
compte de la Resolució núm. LL-510, de data 1 d'abril de
2020, per la qual se suspén la prestació de servicis
d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat
de València durant la vigència de l'estat d'alarma pel
COVID-19. (Núm. expedient E-02201-2020-000007-00)
Quedar assabentat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Da cuenta de la Resolución núm. LL-510, de fecha 1 de
abril de 2020, por la cual se suspende la prestación de
servicios de atención y apoyo al Punto de Encuentro
Familiar en la ciudad de València durante la vigencia del
estado de alarma por el COVID-19. (Núm. expediente
E-02201-2020-000007-00) Quedar enterado

23

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona
compte de la Resolució núm. LL-555, de data 8 d'abril de
2020, per la qual s'adjudica, de conformitat amb el
procediment
d'emergència,
un
contracte
de
subministrament de roba interior i calçat adequat per a la
dutxa destinats a les persones sense llar acollides en
albergs temporals a causa del COVID-19. (Núm.

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Da cuenta de la Resolución núm. LL-555, de fecha 8 de
abril de 2020, por la cual se adjudica, de conformidad
con el procedimiento de emergencia, un contrato de
suministro de ropa interior y calzado adecuado para la
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expedient
assabentat

E-02201-2020-000046-00)

Quedar ducha destinados a las personas sin hogar acogidas en
albergues temporales a causa del COVID-19. (Núm.
expediente E-02201-2020-000046-00) Quedar enterado

24

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la
Resolució núm. BG-187 de 23 de març i la Resolució
núm. BG-221 de 2 d'abril per les quals s'adjudica i
s'amplia el contracte per tramitació d'emergència del
servici de ajuda a domicili per a les persones majors de
la ciutat de València; i dona compte de diverses
Resolucions en les quals s'aproven els llistats de les
persones a les quals es prestarà el servici d'assistència
a domicili. (Núm. expedient E-02224-2020-000060-00)
Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
ratificar la Resolución núm. BG-187 de 23 de marzo y la
Resolución núm. BG-221 de 2 de abril por las que se
adjudica y se amplía el contracto por tramitación de
emergencia del servicio de ayuda a domicilio para las
personas mayores de la ciudad de València; y da cuenta
de varias Resoluciones en las que se aprueban los
listados de las personas a quienes se prestará el servicio
de asistencia a domicilio. (Núm. expediente
E-02224-2020-000060-00) Aprobado

25

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del
conveni de col·laboració per a dur a terme un programa
integral d'atenció a les persones en situació de
prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de
València
(Jere-Jere).
(Núm.
expedient
E-02230-2018-000007-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación de la primera prórroga
del convenio de colaboración para llevar a cabo un
programa integral de atención a las personas en
situación de prostitución y víctimas de trata en las calles
de la ciudad de València (Jere-Jere). (Núm. expediente
E-02230-2018-000007-00) Aprobado

26

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació en concepte de costos derivats de la
manutenció dels usuaris allotjats al casal d’acolliment de
Rocafort. (Núm. expedient E-02250-2020-000029-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación en concepto de costes derivados de la
manutención de los usuarios alojados en el casal de
acogida
de
Rocafort.
(Núm.
expediente
E-02250-2020-000029-00) Aprobado

27

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les
subvencions concedides a favor de diverses entitats per
al desenvolupament de projectes de participació
ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al
municipi de València 2019. (Núm. expedient
E-02301-2019-000241-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a favor de
varias entidades para el desarrollo de proyectos de
participación ciudadana dirigida al fomento del
asociacionismo en el municipio de València 2019. (Núm.
expediente E-02301-2019-000241-00) Aprobado

28

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les
subvencions concedides a favor de diverses entitats de
la Junta Municipal de Ciutat Vella per al
desenvolupament de projectes de participació ciutadana
dirigits al foment de l'associacionisme 2019. (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 de la Junta Municipal de Ciutat Vella
para el desarrollo de proyectos de participación
ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo 2019.
(Núm. expediente E-02301-2019-000242-00) Aprobado

29

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les
subvencions concedides a favor de diverses entitats de
la Junta Municipal d'Exposició per al desenvolupament
de projectes de participació ciutadana dirigida al foment
de l'associacionisme al municipi de València. (Núm.
expedient E-02301-2019-000243-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a favor de
varias entidades de la Junta Municipal de Exposición
para el desarrollo de proyectos de participación
ciudadana dirigida al fomento del asociacionismo en el
municipio
de
València.
(Núm.
expediente
E-02301-2019-000243-00) Aprobado

30

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a favor de l'entitat Unió de
Consumidors per al desenvolupament de projectes de

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a favor de la
entidad Unión de Consumidores para el desarrollo de
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participació ciutadana dirigida al foment de proyectos de participación ciudadana dirigida al fomento
l'associacionisme al municipi de València 2019. (Núm. del asociacionismo en el municipio de València 2019.
expedient E-02301-2019-000247-00) Aprovat
(Núm. expediente E-02301-2019-000247-00) Aprobado
31

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
reconéixer una obligació de crèdit en concepte
d’interessos de demora meritats en relació amb
l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Músic
Chapí. (Núm. expedient E-03103-2020-000001-00)
Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
reconocer una obligación de crédito en concepto de
intereses de demora devengados en relación con la
expropiación de una parcela situada en la calle Músico
Chapí. (Núm. expediente E-03103-2020-000001-00)
Aprobado

32

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar
la justificació de la subvenció presentada per l'entitat
col·laboradora Rain Forest Valencia, SA, en la qual
s'acredita el nombre d'usuaris que han pagat l'entrada al
recinte del Bioparc durant el quart trimestre de 2019.
(Núm. expedient E-03201-2017-000098-00) Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
aprobar la justificación de la subvención presentada por
la entidad colaboradora Rain Forest Valencia, SA, en la
que se acredita el número de usuarios que han pagado
la entrada al recinto del Bioparc durante el cuarto
trimestre
de
2019.
(Núm.
expediente
E-03201-2017-000098-00) Aprobado

33

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament d'una factura
corresponent al contracte per a l'execució del servici de
redacció de projecte, direcció i coordinació en matèria de
seguretat i salut en les obres denominades 'Millora de la
pavimentació al carrer d'Álvarez de Sotomayor'. (Núm.
expedient E-03301-2019-000047-00) Aprovat

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone reconocer la obligación de pago de una factura
correspondiente al contrato para la ejecución del servicio
de redacción de proyecto, dirección y coordinación en
materia de seguridad y salud en las obras denominadas
'Mejora de la pavimentación en la calle Álvarez de
Sotomayor'.
(Núm.
expediente
E-03301-2019-000047-00) Aprobado

34

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament d'una factura
corresponent al contracte per a l'execució del servici de
redacció de projecte, direcció i coordinació en matèria de
seguretat i salut en les obres denominades 'Millora de
l'accessibilitat de les voreres al carrer del Duc de
Mandas'. (Núm. expedient E-03301-2019-000098-00)
Aprovat

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone reconocer la obligación de pago de una factura
correspondiente al contrato para la ejecución del servicio
de redacción de proyecto, dirección y coordinación en
materia de seguridad y salud en las obras denominadas
'Mejora de la accesibilidad de las aceras en la calle
Duque
de
Mandas'.
(Núm.
expediente
E-03301-2019-000098-00) Aprobado

35

SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa
rectificar un error d'omissió contingut en l'acord de la
Junta de Govern Local de 3 d'abril de 2020. (Núm.
expedient E-03502-2020-000007-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN DE CENTRO HISTÓRICO.
Propone rectificar un error de omisión contenido en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de abril de
2020. (Núm. expediente E-03502-2020-000007-00)
Aprobado

36

SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció
d'una vivienda municipal a la Delegació de Servicis
Socials. (Núm. expedient E-03910-2020-000140-00)
Aprovat

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aprobar la
adscripción de una vivienda municipal a la Delegación de
Servicios
Sociales.
(Núm.
expediente
E-03910-2020-000140-00) Aprobado

37

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Dona compte dels estats d'execució
pressupostària i de situació de Tresoreria a 31 de març
de 2020. (Núm. expedient E-04302-2020-000004-00)
Quedar assabentat

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Da cuenta de los estados de
ejecución presupuestaria y de situación de Tesorería a
31 de marzo de 2020. (Núm. expediente
E-04302-2020-000004-00) Quedar enterado

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

38(E) SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar
el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per
Everis
Spain,
SLU.
(Núm.
expedient
E-00801-2020-000056-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Propone autorizar, disponer y
aprobar el reconocimiento de la obligación de una factura
emitida por Everis Spain, SLU. (Núm. expediente
E-00801-2020-000056-00) Aprobado
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D'EMPRENEDORIA
I
INNOVACIÓ
39(E) SERVICI
ECONÒMICA. Proposa aprovar l'increment del gasto
destinat a la convocatòria del programa d'ajudes
RE-ACTIVA. (Núm. expedient E-01911-2020-000116-00)
Aprovat

SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
ECONÓMICA. Propone aprobar el incremento del gasto
destinado a la convocatoria del programa de ayudas
RE-ACTIVA.
(Núm.
expediente
E-01911-2020-000116-00) Aprobado

40(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa acceptar la subvenció concedida per la
Generalitat per a la realització d'actuacions en
col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i
aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i
el corresponent projecte de gastos. (Núm. expedient
E-02001-2020-000281-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aceptar la subvención concedida
por la Generalitat para la realización de actuaciones en
colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y
aprobar la modificación de créditos generados por
ingresos y el correspondiente proyecto de gastos. (Núm.
expediente E-02001-2020-000281-00) Aprobado

41(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
l'associació Alanna en virtut del servici d'atenció i suport
prestats en el Punt de Trobada Familiar durant el passat
mes
de
febrer.
(Núm.
expedient
E-02201-2013-002143-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor
de la asociación Alanna en virtud del servicio de atención
y apoyo prestados en el Punto de Encuentro Familiar
durante el pasado mes de febrero. (Núm. expediente
E-02201-2013-002143-00) Aprobado

42(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar l'avocació de la competència i
l'autorització i disposició del gasto corresponent a la
contractació d'emergència d'allotjament en el centre
d'intervenció de baixa exigència per a drogodependents
per la crisi sanitària del COVID-19. (Núm. expedient
E-02201-2020-000046-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la avocación de la competencia y la
autorización y disposición del gasto correspondiente a la
contratación de emergencia del alojamiento en el centro
de
intervención
de
baja
exigencia
para
drogodependientes por la crisis sanitaria del COVID-19.
(Núm. expediente E-02201-2020-000046-00) Aprobado

43(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació presentada per
l'associació Roller Derby València de la subvenció
concedida en la convocatòria de projectes de foment de
la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la
discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de
gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2019. (Núm.
expedient E-02230-2019-000084-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación presentada por la
asociación Roller Derby València de la subvención
concedida en la convocatoria de proyectos de fomento
de la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra
la discriminación por razón de orientación sexual o
identidad de género y la igualdad del colectivo LGTBI
2019. (Núm. expediente E-02230-2019-000084-00)
Aprobado

44(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació presentada per l'entitat
Confederació d'Associacions Veïnals i de Consumidors
de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) de la
subvenció concedida en la convocatòria de projectes de
foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita
contra la discriminació per raó d'orientació sexual o
identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2019.
(Núm. expedient E-02230-2019-000093-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación presentada por la
entidad Confederació d'Associacions Veïnals i de
Consumidors de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA)
de la subvención concedida en la convocatoria de
proyectos de fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres y la lucha contra la discriminación por razón de
orientación sexual o identidad de género y la igualdad del
colectivo
LGTBI
2019.
(Núm.
expediente
E-02230-2019-000093-00) Aprobado

45(E) 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

46(E) SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la
pròrroga per un any del contracte de la prestació del
servici de control de plagues de l'Ajuntament de
València. (Núm. expedient E-02401-2014-001591-00)
Aprovat

SERVICIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Propone
aprobar la prórroga por un año del contrato de la
prestación del servicio de control de plagas del
Ayuntamiento de València. (Núm. expediente
E-02401-2014-001591-00) Aprobado
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47(E) SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar la suspensió temporal total de les obres
d'inversió del servici d'abastiment d'aigua potable
encarregades
a
Emivasa.
(Núm.
expedient
E-02701-2020-000166-00) Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar la suspensión temporal total de las obras de
inversión del servicio de abastecimiento de agua potable
encargadas
a
Emivasa.
(Núm.
expediente
E-02701-2020-000166-00) Aprobado

48(E) SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa
autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament
d'una factura emesa per Eventos Petxina, SL. (Núm.
expedient E-02902-2019-001868-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone
autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de
una factura emitida por Eventos Petxina, SL. (Núm.
expediente E-02902-2019-001868-00) Aprobado

49(E) SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA
PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una
factura corresponent als servicis de direcció d'obra i
coordinació de seguretat i salut de les obres de plaça del
Rosari-Font i reurbanització centre plaça. (Núm.
expedient E-03401-2018-000529-00) Aprovat

SERVICIO DE COORDINACIÓN DE OBRAS EN VÍA
PÚBLICA
Y
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURAS. Propone reconocer la obligación
de pago de una factura correspondiente a los servicios
de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud
de las obras de plaza del Rosario-Fuente y
reurbanización centro plaza. (Núm. expediente
E-03401-2018-000529-00) Aprobado

50(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la
prestació dels servicis de redacció del projecte bàsic i
d'execució, estudi geotècnic, direcció de les obres i les
seues instal·lacions, coordinació de seguretat i salut i
programació i seguiment del control de qualitat per a la
construcció del nou CEIP núm. 106 Zona Malilla, en el
marc del Programa Edificant, convocar procediment
obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-04101-2020-000009-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
prestación de los servicios de redacción del proyecto
básico y de ejecución, estudio geotécnico, dirección de
las obras y sus instalaciones, coordinación de seguridad
y salud y programación y seguimiento del control de
calidad para la construcción del nuevo CEIP núm. 106
Zona Malilla, en el marco del Programa Edificant,
convocar procedimiento abierto y aprobar los pliegos de
condiciones y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-04101-2020-000009-00) Aprobado

51(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els
servicis de producció tècnica d'infraestructures,
equipaments i personal per a la campanya 'Cultura als
barris, 2020 i 2021', convocar procediment obert i
aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
(Núm. expedient E-04101-2020-000011-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar los
servicios de producción técnica de infraestructuras,
equipamientos y personal para la campaña 'Cultura als
barris, 2020 i 2021' convocar procedimiento abierto y
aprobar los pliegos de condiciones y el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-04101-2020-000011-00) Aprobado

52(E) OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS
(OPAO). Dona compte de la resolució núm. GO-1545 de
15 d'abril de 2020 per la qual s'adjudica, per tramitació
d'emergència, el contracte per a la realització de manera
immediata d'una campanya de publicitat a fi de difondre
els servicis posats a disposició per a la prevenció de la
violència de gènere durant l'estat d'alarma. (Núm.
expedient
E-04103-2020-000016-00)
Quedar
assabentat

OFICINA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES
(OPAO). Da cuenta de la resolución núm. GO-1545 de
15 de abril de 2020 por la que se adjudica, por
tramitación de emergencia, el contrato para la realización
de manera inmediata de una campaña de publicidad al
objeto de difundir los servicios puestos a disposición para
la prevención de la violencia de género durante el estado
de alarma. (Núm. expediente E-04103-2020-000016-00)
Quedar enterado

53(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar
el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal corresponent a una prestació per desocupació.
(Núm. expedient E-01101-2016-001264-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone autorizar, disponer
el gasto y reconocer la obligación de pago a favor de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal correspondiente a una prestación por desempleo.
(Núm. expediente E-01101-2016-001264-00) Aprobado

54(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la
disponibilitat de crèdits d’economies de llocs de treball
vacants de febrer de 2020. (Núm. expedient
E-01101-2020-001365-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
disponibilidad de créditos de economías de puestos de
trabajo vacantes de febrero de 2020. (Núm. expediente
E-01101-2020-001365-00) Aprobado

55(E) SERVICI

DE

PERSONAL.

Proposa

declarar

la SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
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disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball disponibilidad de créditos de economías de puestos de
vacants de març de 2020. (Núm. expedient trabajo vacantes de marzo de 2020. (Núm. expediente
E-01101-2020-001387-00) Aprovat
E-01101-2020-001387-00) Aprobado
56(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa reprendre la
tramitació de l'expedient relatiu a la borsa de treball de
tècnic/a mitjà/ana de treball social. (Núm. expedient
E-01101-2019-001069-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone reanudar la
tramitación del expediente relativo a la bolsa de trabajo
de técnico/a medio/a de trabajo social. (Núm. expediente
E-01101-2019-001069-00) Aprobado

CENTRAL
DEL
PROCEDIMENT
57(E) SERVICI
SANCIONADOR. Dona compte de la Resolució núm.
GO-1519 de 26 de març de 2020, per la qual se suspén
la prestació del servici de col·laboració en la gestió
integral administrativa dels expedients sancionadors per
infracció de les normes reguladores del trànsit en vies
urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió
del cobrament de la sanció corresponent, com a
conseqüència de la crisi originada pel COVID-19. (Núm.
expedient
E-01306-2017-003802-00)
Quedar
assabentat

SERVICIO
CENTRAL
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR. Da cuenta de la Resolución núm.
GO-1519 de 26 de marzo de 2020, por la que se
suspende la prestación del servicio de colaboración en la
gestión integral administrativa de los expedientes
sancionadores por infracción de las normas reguladoras
del tráfico en vías urbanas y de la ORA, así como la
colaboración en la gestión del cobro de la sanción
correspondiente, como consecuencia de la crisis
originada por el COVID-19. (Núm. expediente
E-01306-2017-003802-00) Quedar enterado

58(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar l'acord de la
Junta de Govern Local del 22 de febrer de 2019 per a
adaptar la convocatòria del xec escolar per al curs
2019-2020 a l'estat d'alarma pel COVID-19. (Núm.
expedient E-02101-2019-000014-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone modificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 22 de febrero
de 2019 para adaptar la convocatoria del cheque escolar
para el curso 2019-2020 al estado de alarma por el
COVID-19. (Núm. expediente E-02101-2019-000014-00)
Aprobado

59(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVE.
Dona compte de la resolució núm. BV-883 de 9 d'abril de
2020 per la qual es tramita el contracte d'emergència
dels servicis d'adaptació de la creativitat de la campanya
municipal per a previndre la violència de gènere durant
l'estat
d'alarma.
(Núm.
expedient
E-02230-2020-000023-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Da cuenta de la resolución núm. BV-883 de 9 de abril de
2020 por la que se tramita el contrato de emergencia de
los servicios de adaptació de la creatividad de la
campaña municipal para prevenir la violencia de género
durante el estado de alarma. (Núm. expediente
E-02230-2020-000023-00) Quedar enterado

60(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de
Martínez Báguena (compositor). (Núm. expedient
E-03103-2012-000006-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
calle Martínez Báguena (compositor). (Núm. expediente
E-03103-2012-000006-00) Aprobado

61(E) SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació de diverses factures
corresponents al servici de telefonia fixa dels mesos de
novembre i desembre de 2019. (Núm. expedient
E-01201-2020-000313-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación de varias facturas
correspondientes al servicio de telefonía fija de los
meses de noviembre y diciembre de 2019. (Núm.
expediente E-01201-2020-000313-00) Aprobado

62(E) SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació de diverses factures
corresponents als subministraments d'electricitat,
combustible i gas natural. (Núm. expedient
E-01201-2020-000320-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación de varias facturas
correspondientes a los suministros de electricidad,
combustible y gas natural. (Núm. expediente
E-01201-2020-000320-00) Aprobado

63(E) SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa donar la conformitat a la concessió d’una
subvenció a favor de l'entitat Asociación Iniciativas
Solidarias. (Núm. expedient E-00703-2019-000008-00)
Aprovat

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone dar la conformidad a la concesión de
una subvención a favor de la entidad Asociación
Iniciativas
Solidarias.
(Núm.
expediente
E-00703-2019-000008-00) Aprobado
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JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

64(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar l'avocació de la competència i
l'autorització i disposició del gasto corresponent a la
contractació d'emergència de l'atenció social en l'alberg
temporal la Petxina per la crisi sanitària del COVID-19.
(Núm. expedient E-02201-2020-000049-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la avocación de la competencia y la
autorización y disposición del gasto correspondiente a la
contratación de la atención social en el albergue
temporal La Petxina por la crisis sanitaria del COVID-19.
(Núm. expediente E-02201-2020-000049-00) Aprobado
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