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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 09:00

30 d'abril de 2020 / 30 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 24 d'abril de 2020. Aprovat
celebrada el día 24 de abril de 2020. Aprobado

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10,
desestimatòria del Recurs PA núm. 299/19 interposat
contra acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer
de 2019 que va inadmetre la sol·licitud de reconeixement
de drets passius derivats de la situació de servicis
especials. (Núm. expedient E-00501-2020-000091-00)
Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 10, desestimatoria del
Recurso PA núm. 299/19 interpuesto contra acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 25 de febrero de 2019 que
inadmitió la solicitud de reconocimiento de derechos
pasivos derivados de la situación de servicios
especiales. (Núm. expediente E-00501-2020-000091-00)
Quedar enterado

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1,
desestimatòria del Recurs PA núm. 450/19, interposat
contra Acord del Jurat Tributari sobre liquidació de
l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de
naturalesa urbana derivada d'extinció de condomini de
béns
immobles.
(Núm.
expedient
E-00501-2020-000092-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, desestimatoria del
Recurso PA núm. 450/19, interpuesto contra Acuerdo del
Jurado Tributario sobre liquidación del impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana
derivada de extinción de condominio de bienes
inmuebles. (Núm. expediente E-00501-2020-000092-00)
Quedar enterado

4

SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar parcialment
el recurs de reposició interposat contra la Resolució
núm. NV-638, de 6 de març de 2020. (Núm. expedient
E-01101-2019-003226-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone estimar
parcialmente el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución núm. NV-638, de 6 de marzo de 2020.
(Núm. expediente E-01101-2019-003226-00) Aprobado

5

SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error
material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local
de 24 d'abril de 2020. (Núm. expedient
E-01101-2020-001265-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar un error
material contenido en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 24 de abril de 2020. (Núm. expediente
E-01101-2020-001265-00) Aprobado

6

SERVICI

DE

CONTRACTACIÓ.

Proposa

quedar SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone quedar
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assabentada de la Resolució núm. 553/2020 de 23
d'abril de 2020 del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals per la qual s'acorda desestimar el
recurs especial en matèria de contractació. (Núm.
expedient
E-04101-2019-000058-00)
Quedar
assabentat

enterada de la Resolución núm. 553/2020 de 23 de abril
de 2020 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contratuales por la que se acuerda desestimar el recurso
especial en materia de contratación. (Núm. expediente
E-04101-2019-000058-00) Quedar enterado

7

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa quedar
assabentada de la Resolució del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals en relació al recurs
interposat contra els plecs del contracte de servicis de
'Redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi
geotècnic, per a la rehabilitació integral de les naus
situades als carrers de Marià Cuber, 35 i de Vicent Brull,
34 i 32 acc. i la seua ampliació de nova planta en les
parcel·les amb els números de policia 1, 4 i 5 de la plaça
de Calabuig, del Cabanyal per a albergar un ús social i
cultural'. (Núm. expedient E-04101-2019-000255-00)
Quedar assabentat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone quedar
enterada de la Resolución del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contratuales en relación al recurso
interpuesto contra los pliegos del contrato de servicios de
'Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio
geotécnico, para la rehabilitación integral de las naves
situadas en las calles Mariano Cuber, 35 y Vicente Brull,
34 y 32 acc. y su ampliación de nueva planta en las
parcelas con los números de policía 1, 4 y 5 de la plaza
Calabuig, del Cabanyal para albergar un uso social y
cultural'. (Núm. expediente E-04101-2019-000255-00)
Quedar enterado

8

SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació
municipal a favor de la Fundació de la Comunitat
Valenciana per a la Promoció Estratègica, el
Desenvolupament i la Innovació Urbana (Les Naus) per
a
l’exercici
2020.
(Núm.
expedient
E-00202-2020-000017-00) Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
aportación municipal a favor de la Fundación de la
Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el
Desarrollo y la Innovación Urbana (Las Naves) para el
ejercicio
2020.
(Núm.
expediente
E-00202-2020-000017-00) Aprobado

9

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
(Núm. expedient E-00801-2020-000058-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA
COMUNICACIÓN.
Propone
aprobar
un
reconocimiento de obligación de facturas emitidas por
varios
proveedores.
(Núm.
expediente
E-00801-2020-000058-00) Aprobado

10

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar
el reconeixement de l'obligació d’una factura emesa per
Enetres Media Solutions, SL. (Núm. expedient
E-00801-2020-000061-00) 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 Enetres Media Solutions, SL. (Núm.
expediente E-00801-2020-000061-00) Aprobado

11

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00102
2015 6844. (Núm. expedient E-01305-2015-000397-00)
Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00102
2015 6844. (Núm. expediente E-01305-2015-000397-00)
Aprobado

12

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la celebració
de la festivitat del 9 d'Octubre de 2019. (Núm. expedient
E-01904-2019-000881-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
celebración de la festividad del 9 de Octubre de 2019.
(Núm. expediente E-01904-2019-000881-00) Aprobado

13

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la
conformitat a diverses comissions falleres per a ser
beneficiàries de qualsevol de les subvencions de la
Regidoria de Cultura Festiva durant l'any 2020. (Núm.
expedient E-01904-2020-000965-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone dar la
conformidad a varias comisiones falleras para ser
beneficiarias de cualquiera de las subvenciones de la
Concejalía de Cultura Festiva durante el año 2020.
(Núm. expediente E-01904-2020-000965-00) Aprobado

14

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una
modificació per transferència de crèdits del sector
pressupostari
del
servici.
(Núm.
expedient
E-01905-2020-000124-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
una modificación por transferencia de créditos del sector
presupuestario del servicio. (Núm. expediente
E-01905-2020-000124-00) Aprobado
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15

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les
factures corresponents a la comissió sobre el preu de les
entrades en el Teatre El Musical i en l'Auditori 'la Mutant'
durant el passat mes de març. (Núm. expedient
E-01905-2020-000145-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone autorizar,
disponer y reconocer la obligación de pago de las
facturas correspondientes a la comisión sobre el precio
de las entradas en el Teatro El Musical y en el Auditorio
'La Mutant' durante el pasado mes de marzo. (Núm.
expediente E-01905-2020-000145-00) Aprobado

16

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
modificar la convocatòria de subvencions per a la
realització de programacions i projectes culturals al
municipi de València 2020. (Núm. expedient
E-02000-2020-000017-00) Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
modificar la convocatoria de subvenciones para la
realización de programaciones y proyectos culturales en
el municipio de València 2020. (Núm. expediente
E-02000-2020-000017-00) Aprobado

17

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura
del passat mes de febrer del contracte de manteniment
de
la
font
Almoina.
(Núm.
expedient
E-02001-2020-000400-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
de la factura del pasado mes de febrero del contrato de
mantenimiento de la fuente Almoina. (Núm. expediente
E-02001-2020-000400-00) Aprobado

18

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar i aprovar la
justificació de la subvenció concedida a diverses entitats
dins del pla de subvencions 'Ciutat educadora'
2018-2019. (Núm. expedient E-02101-2018-000301-00)
Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone minorar y aprobar
la justificación de la subvención concedida a varias
entidades dentro del plan de subvenciones 'Ciudad
educadora'
2018-2019.
(Núm.
expediente
E-02101-2018-000301-00) Aprobado

19

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per Fundació
de la Comunitat Valenciana '100 anys' Levante UD.
(Núm. expedient E-02201-2017-000357-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por Fundació
de la Comunitat Valenciana '100 anys' Levante UD.
(Núm. expediente E-02201-2017-000357-00) Aprobado

20

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar l'avocació de la competència i
l'autorització i disposició de gastos corresponents a les
contractacions
adjudicades
pel
procediment
d'emergència per a satisfer necessitats socials derivades
de la crisi sanitària de la 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 de gastos correspondientes a
las contrataciones adjudicadas por el procedimiento de
emergencia para satisfacer necesidades sociales
derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19. (Núm.
expediente E-02201-2020-000046-00) Aprobado

21

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar l'avocació de la competència i la
pròrroga del contracte adjudicat, pel procediment
d'emergència, del servici extraordinari d'atenció a
urgències socials i col·laboració en emergències com a
conseqüència de la pròrroga de l'estat d'alarma, així com
el
gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-02201-2020-000046-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la avocación de la competencia y la
prórroga del contrato adjudicado, por el procedimiento de
emergencia, del servicio extraordinario de atención a
urgencias sociales y colaboración en emergencias como
consecuencia de la prórroga del estado de alarma, así
como el gasto correspondiente. (Núm. expediente
E-02201-2020-000046-00) Aprobado

22

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar l'avocació de la competència i la
pròrroga del contracte adjudicat, pel procediment
d'emergència, d'atenció social a l'alberg temporal la
Petxina com a conseqüència de la pròrroga de l'estat
d'alarma, així com el gasto corresponent. (Núm.
expedient E-02201-2020-000049-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la avocación de la competencia y la
prórroga del contrato adjudicado, por el procedimiento de
emergencia, de atención social en el albergue temporal
La Petxina como consecuencia de la prórroga del estado
de alarma, así como el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-02201-2020-000049-00) Aprobado

23

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir
subvencions a favor de diversos centres municipals
d'activitats per a persones majors. (Núm. expedient
E-02224-2020-000008-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
conceder subvenciones a favor de varios centros
municipales de actividades para personas mayores.
(Núm. expediente E-02224-2020-000008-00) Aprobado

24

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
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MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concesió
d'una subvenció de projectes d'acció humanitària de
l'any 2019. (Núm. expedient E-02250-2019-000203-00)
Aprovat

MIGRACIÓN. Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención de proyectos de acción humanitaria
del
año
2019.
(Núm.
expediente
E-02250-2019-000203-00) Aprobado

25

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a
la concessió directa de subvencions dirigides a
organitzacions no governamentals per a finançar
actuacions en matèria d'acció humanitària 2020. (Núm.
expedient E-02250-2020-000058-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar el régimen jurídico
aplicable a la concesión directa de subvenciones
dirigidas a organizaciones no gubernamentales para
financiar actuaciones en materia de acción humanitaria
2020. (Núm. expediente E-02250-2020-000058-00)
Aprobado

26

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa ratificar el conveni de col·laboració
formalitzat amb el Consell Valencià de la Joventut. (Núm.
expedient E-02250-2020-000072-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone ratificar el convenio de
colaboración formalizado con el Consell Valencià de la
Joventut. (Núm. expediente E-02250-2020-000072-00)
Aprobado

27

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament pels servicis d'arquitectura a la
Junta Municipal d'Abastos. (Núm. expedient
E-02301-2018-000411-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone autorizar,
disponer y reconocer la obligación de pago por los
servicios de arquitectura a la Junta Municipal de
Abastos. (Núm. expediente E-02301-2018-000411-00)
Aprobado

28

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l'associació Voluntariado
Internacional para el Desarrollo, la Educación y la
Solidaridad per al desenvolupament d'un projecte de
participació ciutadana dirigit al foment de
l'associacionisme
2019.
(Núm.
expedient
E-02301-2019-000243-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la asociación
Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la
Educación y la Solidaridad para el desarrollo de un
proyecto de participación ciudadana dirigido al fomento
del
asociacionismo
2019.
(Núm.
expediente
E-02301-2019-000243-00) Aprobado

29

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de
subvencions per a la realització de projectes de
participació ciutadana dirigits al foment de
l'associacionisme a favor de dos entitats inscrites en la
Junta Municipal de Trànsits. (Núm. expedient
E-02301-2019-000249-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de subvenciones para la realización de
proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento
del asociacionismo a favor de dos entidades inscritas en
la Junta Municipal de Tránsitos. (Núm. expediente
E-02301-2019-000249-00) Aprobado

30

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
autoritzar i disposar el gasto de l'anualitat 2020 del
projecte 'Estacions de cloració en la xarxa de baixa
pressió de la ciutat de València'. (Núm. expedient
E-02701-2019-000438-00) Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
autorizar y disponer el gasto de la anualidad 2020 del
proyecto 'Estaciones de cloración en la red de baja
presión de la ciudad de València'. (Núm. expediente
E-02701-2019-000438-00) Aprobado

31

SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS.
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació
de pagament a favor de l'Association of Significant
Cemeteries in Europe (ASCE) en concepte de quota
anual 2020. (Núm. expedient E-02802-2020-000126-00)
Aprovat

SERVICIO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS
FUNERARIOS. Propone autorizar, disponer y reconocer
una obligación de pago a favor de la Association of
Significant Cemeteries in Europe (ASCE) en concepto de
cuota
anual
2020.
(Núm.
expediente
E-02802-2020-000126-00) Aprobado

32

SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. SERVICIO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació FUNERARIOS. Propone autorizar, disponer y reconocer
de pagament a favor de l'Association of Significant una obligación de pago a favor de la Association of
Significant
Cemeteries
in
Europe
(ASCE)
correspondiente a la cuota anual de la Ruta de
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Cemeteries in Europe (ASCE) corresponent a la quota Cementerios Europeos año 2020. (Núm. expediente
anual de la Ruta de Cementeris Europeus any 2020. E-02802-2020-000127-00) Aprobado
(Núm. expedient E-02802-2020-000127-00) Aprovat
33

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte
de la resolució núm. GO-1600 de 24 d'abril de 2020 que
modifica la resolució núm. GO-1493 de 24 de març de
2020, referida a l'horari d'entrada i eixida de les persones
venedores en alguns mercats i la consegüent adaptació
de l'horari del personal en tasques de vigilància. (Núm.
expedient
E-02901-2020-000558-00)
Quedar
assabentat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO. Da
cuenta de la resolución núm. GO-1600 de 24 de abril de
2020 que modifica la resolución núm. GO-1493 de 24 de
marzo de 2020, referida al horario de entrada y salida de
las personas vendedoras en algunos mercados y la
consiguiente adaptación del horario del personal en
tareas
de
vigilancia.
(Núm.
expediente
E-02901-2020-000558-00) Quedar enterado

34

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa encarregar a
l'empresa municipal AUMSA que efectue les actuacions
tècniques i jurídiques necessàries per a l'elaboració
d'una 'Guia tècnica per a actuacions de reurbanització
flexible a València', i autoritzar i disposar el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-03001-2020-000046-00) Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone encargar a la
empresa municipal AUMSA que efectúe las actuaciones
técnicas y jurídicas necesarias para la elaboración de
una 'Guía técnica para actuaciones de reurbanización
flexible en València', y autorizar y disponer el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-03001-2020-000046-00) Aprobado

35

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar el projecte per a l'execució de les obres
denominades 'Urbanització per a la regeneració urbana
de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la
Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans
(València)'. (Núm. expedient E-03301-2018-000149-00)
Aprovat

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar el proyecto para la ejecución de las
obras denominadas 'Urbanización para la regeneración
urbana del entorno de la plaza de Ciudad de Brujas,
Lonja de la Seda, Mercado Central e Iglesia de los
Santos Juanes (València)'. (Núm. expediente
E-03301-2018-000149-00) Aprobado

36

SERVICI
DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació
derivada de la factura emesa per Emivasa, en concepte
de gestió del cobrament de la taxa de clavegueram
corresponent a la liquidació del segon semestre de 2019.
(Núm. expedient E-H4962-2020-000004-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación
derivada de la factura emitida por Emivasa, en concepto
de gestión del cobro de la tasa de alcantarillado
correspondiente a la liquidación del segundo semestre
de 2019. (Núm. expediente E-H4962-2020-000004-00)
Aprobado

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

37(E) SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la
convocatòria de subvencions per a la realització de
projectes d'innovació social i urbana 2020. (Núm.
expedient E-00202-2020-000016-00) Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
convocatoria de subvenciones para la realización de
proyectos de innovación social y urbana 2020. (Núm.
expediente E-00202-2020-000016-00) Aprobado

38(E) SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de
subministrament i servici d’entrega de notificacions
administratives, documentació preimpresa, impressió i
trasllat a Correus necessari per a l'enviament de
notificació administrativa a estrangers. (Núm. expedient
E-00910-2020-000012-00) Aprovat

SERVICIO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación en
concepto de suministro y servicio de entrega de
notificaciones
administrativas,
documentación
preimpresa, impresión y traslado a Correos necesario
para el envío de notificación administrativa a extranjeros.
(Núm. expediente E-00910-2020-000012-00) Aprobado

39(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament
corresponent a la certificació dels passats mesos de
gener i febrer del servici de gestió del servici públic
d'estacionament de vehicles en la via pública davall
control horari a la ciutat de València (ORA). (Núm.
expedient E-01801-2020-000818-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago
correspondiente a la certificación de los pasados meses
de enero y febrero del servicio de gestión del servicio
público de estacionamiento de vehículos en la vía
pública bajo control horario en la ciudad de València
(ORA). (Núm. expediente E-01801-2020-000818-00)
Aprobado
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40(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de l'ajuda concedida a la Junta Mayor de la
Semana Santa Marinera 2019. (Núm. expedient
E-01904-2019-000402-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de la ayuda concedida a la Junta Mayor de
la Semana Santa Marinera 2019. (Núm. expediente
E-01904-2019-000402-00) Aprobado

41(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de l'ajuda concedida a diverses entitats
culturals sense ànim de lucre 2019. (Núm. expedient
E-01904-2019-000543-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de la ayuda concedida a diversas entidades
culturales sin ánimo de lucro 2019. (Núm. expediente
E-01904-2019-000543-00) Aprobado

42(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor d’un proveïdor amb
motiu de l'Expojove 2019-2020. (Núm. expedient
E-01904-2019-001083-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de un proveedor
con motivo de la Expojove 2019-2020. (Núm. expediente
E-01904-2019-001083-00) Aprobado

43(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de prestació de
servicis de seguretat i vigilància del Teatre el Musical.
(Núm. expedient E-01905-2020-000140-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación en concepto de
prestación de servicios de seguridad y vigilancia del
Teatro
El
Musical.
(Núm.
expediente
E-01905-2020-000140-00) Aprobado

44(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar la convocatòria de la 'Beca Vicente
Blasco Ibáñez' per a l'any 2020. (Núm. expedient
E-02001-2020-000452-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar la convocatoria de la
'Beca Vicente Blasco Ibáñez' para el año 2020. (Núm.
expediente E-02001-2020-000452-00) Aprobado

45(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura
del passat mes de març del contracte de manteniment
de
la
font
Almoina.
(Núm.
expedient
E-02001-2020-000463-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
de la factura del pasado mes de marzo del contrato de
mantenimiento de la fuente Almoina. (Núm. expediente
E-02001-2020-000463-00) Aprobado

46(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria
que ha de regir la concessió de l'ajuda econòmica per al
xec escolar del curs 2020-2021 a fi de facilitar
l'escolarització de l'alumnat menor de sis anys. (Núm.
expedient E-02101-2020-000037-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar la
convocatoria que ha de regir la concesión de la ayuda
económica para el cheque escolar del curso 2020-2021
al objeto de facilitar la escolarización del alumnado
menor
de
seis
años.
(Núm.
expediente
E-02101-2020-000037-00) Aprobado

47(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació del conveni de
col·laboració amb l'associació Brúfol corresponent a
l'anualitat de la primera pròrroga. (Núm. expedient
E-02201-2017-000309-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación del convenio de
colaboración con la asociación Brúfol correspondiente a
la anualidad de la primera prórroga. (Núm. expediente
E-02201-2017-000309-00) Aprobado

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

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

49(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida
a la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació
de la Ciutat de València. (Núm. expedient
E-02201-2017-000376-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación de la subvención
concedida a la Fundació València Activa del Pacte per
l'Ocupació de la Ciutat de València. (Núm. expediente
E-02201-2017-000376-00) Aprobado

50(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa aprovar les justificacions presentades per Propone aprobar las justificaciones presentadas por
diverses entitats dels projectes subvencionats en la varias entidades de los proyectos subvencionados en la
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convocatòria d'acció social de l'any 2018. (Núm. convocatoria de acción social del año 2018. (Núm.
expedient E-02201-2018-000134-00) Aprovat
expediente E-02201-2018-000134-00) Aprobado
51(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de
diverses factures en concepte d'indemnització
substitutiva relativa a servicis prestats en el Punt de
Trobada Familiar de València. (Núm. expedient
E-02201-2020-000007-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de
varias facturas en concepto de indemnización sustitutiva
relativa a servicios prestados en el Punto de Encuentro
Familiar
de
València.
(Núm.
expediente
E-02201-2020-000007-00) Aprobado

52(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona
compte de la Resolució núm. LL-579 de 14 d'abril de
2020, i proposa aprovar l'avocació de la competència i
l'autorització i disposició del gasto corresponent a la
contractació adjudicada pel procediment d'emergència
per a satisfer necessitats socials derivades de la crisi
sanitària de la COVID-19. (Núm. expedient
E-02201-2020-000046-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Da cuenta de la Resolución núm. LL-579 de 14 de abril
de 2020, y propone aprobar la avocación de la
competencia y la autorización y disposición del gasto
correspondiente a la contratación adjudicada por el
procedimiento de emergencia para satisfacer
necesidades sociales derivadas de la crisis sanitaria del
COVID-19. (Núm. expediente E-02201-2020-000046-00)
Quedar enterado

53(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 II per la crisi sanitària de la
COVID-19. (Núm. expedient E-02201-2020-000054-00)
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 II por la crisis sanitaria del
COVID-19. (Núm. expediente E-02201-2020-000054-00)
Aprobado

54(E) SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la
Resolució núm. BG-270, de 23 d'abril de 2020, per la
qual es prolonga el contracte de servici d'ajuda a domicili
a persones majors de la ciutat de València, pel
procediment de tramitació d'emergència, i dona compte
de diverses resolucions per les quals s'aproven els
llistats de les persones a les quals es prestarà el servici.
(Núm. expedient E-02224-2020-000060-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
ratificar la Resolución núm. BG-270, de 23 de abril de
2020, por la que se prolonga el contrato de servicio de
ayuda a domicilio a personas mayores de la ciudad de
València, por el procedimiento de tramitación de
emergencia, y da cuenta de diversas resoluciones por
las que se aprueban los listados de las personas a
quienes se prestará el servicio. (Núm. expediente
E-02224-2020-000060-00) Aprobado

55(E) SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la
Resolució núm. BG-285, de 24 d'abril de 2020, per la
qual es prolonga el contracte del servici de 'call center'
per a atendre a les persones majors de la ciutat de
València, pel procediment de tramitació d'emergència.
(Núm. expedient E-02224-2020-000062-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
ratificar la Resolución núm. BG-285, de 24 de abril de
2020, por la que se prolonga el contrato del servicio de
'call center' para atender a las personas mayores de la
ciudad de València, por el procedimiento de tramitación
de
emergencia.
(Núm.
expediente
E-02224-2020-000062-00) Aprobado

56(E) SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la
Resolució núm. BG-286, de 24 d'abril de 2020, per la
qual es prolonga el contracte del servici
d'acompanyament virtual i telefònic personalitzat a les
persones majors de la ciutat de València, pel
procediment de tramitació d'emergència. (Núm.
expedient E-02224-2020-000064-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
ratificar la Resolución núm. BG-286, de 24 de abril de
2020, por la que se prolonga el contrato del servicio de
acompañamiento virtual y telefónico personalizado a las
personas mayores de la ciudad de València, por el
procedimiento de tramitación de emergencia. (Núm.
expediente E-02224-2020-000064-00) Aprobado

57(E) SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la
Resolució núm. BG-295, de 27 d'abril de 2020, per la
qual s'aprova l'adjudicació del contracte de servici de
menjar a domicili a persones majors de la ciutat de
València, pel procediment de tramitació d'emergència.
(Núm. expedient E-02224-2020-000078-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
ratificar la Resolución núm. BG-295, de 27 de abril de
2020, por la que se aprueba la adjudicación del contrato
de servicio de comida a domicilio a personas mayores de
la ciudad de València, por el procedimiento de
tramitación de emergencia. (Núm. expediente
E-02224-2020-000078-00) Aprobado
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58(E) SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la
Resolució núm. BG-261, de 17 d'abril de 2020, per la
qual s'amplia el contracte per al servici de repartiment de
cistelles saludables a domicili a persones majors de la
ciutat de València, pel procediment de tramitació
d'emergència, i dona compte de diverses resolucions per
les quals s'aproven els llistats de les persones a les
quals es prestarà el servici d'assistència a domicili.
(Núm. expedient E-02234-2020-000129-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
ratificar la Resolución núm. BG-261, de 17 de abril de
2020, por la que se amplía el contrato para el servicio de
reparto de cestas saludables a domicilio a personas
mayores de la ciudad de València, por el procedimiento
de tramitación de emergencia, y da cuenta de diversas
resoluciones por las que se aprueban los listados de las
personas a quienes se prestará el servicio de asistencia
a domicilio. (Núm. expediente E-02234-2020-000129-00)
Aprobado

59(E) SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa reconéixer
l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la
gestió integral del centre de dia per a persones majors
dependents
‘Arniches’.
(Núm.
expedient
E-02224-2020-000069-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
reconocer la obligación de pago de una factura
correspondiente a la gestión integral del centro de día
para personas mayores dependientes ‘Arniches’. (Núm.
expediente E-02224-2020-000069-00) Aprobado

60(E) SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les
Resolucions núm. BG-244 de 15 d'abril, BG-255, de 17
d'abril, BG-260, de 17 d'abril, BG-264, de 21 d'abril,
BG-268 de 23 d'abril i BG-278 de 24 d'abril de 2020 per
les quals s'aproven els llistats de les persones a les
quals es prestarà el servici de menjar en línia freda per a
persones majors de la ciutat de València. (Núm.
expedient
E-02234-2020-000130-00)
Quedar
assabentat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Da cuenta
de las Resoluciones núm. BG-244 de 15 de abril,
BG-255, de 17 de abril, BG-260, de 17 de abril BG-264,
de 21 de abril, BG-268 de 23 de abril y BG-278 de 24 de
abril de 2020 por las que se aprueban los listados de las
personas a quienes se prestará el servicio de comida en
línea fría para personas mayores de la ciudad de
València. (Núm. expediente E-02234-2020-000130-00)
Quedar enterado

61(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció nominativa concedida a l'associació Ciudad
de la Esperanza (CIDES). (Núm. expedient
E-02250-2018-000029-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación de la
subvención nominativa concedida a la asociación Ciudad
de la Esperanza (CIDES). (Núm. expediente
E-02250-2018-000029-00) Aprobado

62(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa ratificar la formalització d'un
conveni de col·laboració amb la 'Fundació per amor a
l'art de la Comunitat Valenciana', pel qual se cedix l'ús
de les instal·lacions del centre de dia, per a donar
allotjament, manutenció i assistència psicosocial a
persones migrants que es troben en situació de carrer,
concretament a famílies o dones amb fills, allotjades en
els recursos d'emergència habilitats per l'alerta sanitària
COVID-19. (Núm. expedient E-02250-2020-000066-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone ratificar la formalización de un
convenio de colaboración con la 'Fundació per amor a
l'art de la Comunitat Valenciana', por el que se cede el
uso de las instalaciones del centro de día, para dar
alojamiento, manutención y asistencia psicosocial a
personas migrantes que se encuentren en situación de
calle, concretamente a familias o mujeres con hijos,
alojadas en los recursos de emergencia habilitados por
la alerta sanitaria COVID-19. (Núm. expediente
E-02250-2020-000066-00) Aprobado

63(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la suspensió dels termes
d'execució i justificació dels projectes de participació
ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme 2019.
(Núm. expedient E-02301-2019-000007-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
suspensión de los términos de ejecución y justificación
de los proyectos de participación ciudadana dirigidos al
fomento del asociacionismo 2019. (Núm. expediente
E-02301-2019-000007-00) Aprobado

64(E) SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa concedir
una subvenció nominativa a favor de la Comunidad de
Pescadores de El Palmar. (Núm. expedient
E-02310-2020-000135-00) Aprovat

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone
conceder una subvención nominativa a favor de la
Comunidad de Pescadores de El Palmar. (Núm.
expediente E-02310-2020-000135-00) Aprobado

65(E) SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa
aprovar la justificació de la subvenció concedida a la
Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana
(CEV), Comissions Obreres del País Valencià

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone
aprobar la justificación de la subvención concedida a la
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana
(CEV), Comisiones Obreras del País Valencià
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(CCOO-PV), Unió General de Treballadors del País
Valencià (UGT-PV) i Unió Sindical Obrera Comunitat
Valenciana (USO-CV) en concepte d'aportació municipal
2019 al conveni del VI Pacte per l'Ocupació a la ciutat de
València. (Núm. expedient E-02902-2019-001009-00)
Aprovat

(CCOO-PV), Unión General de Trabajadores del País
Valencià (UGT-PV) y Unión Sindical Obrera Comunidad
Valenciana (USO-CV) en concepto de aportación
municipal 2019 al convenio del VI Pacto por el Empleo
en la ciudad de València. (Núm. expediente
E-02902-2019-001009-00) Aprobado

66(E) SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar tècnicament el projecte refós denominat
'Mesures correctores per a la recepció municipal de la
Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de València'.
(Núm. expedient E-03301-2001-000125-00) Aprovat

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar técnicamente el proyecto refundido
denominado 'Medidas correctoras para la recepción
municipal de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del
Puerto
de
València'.
(Núm.
expediente
E-03301-2001-000125-00) Aprobado

67(E) TRESORERIA GENERAL. Proposa aprovar un
reconeiximent d'obligació de una factura del passat mes
de març a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
(Núm. expedient E-04909-2020-000190-00) Aprovat

TESORERÍA GENERAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación de una factura del pasado
mes de marzo a favor de Martínez Centro de Gestión,
SL. (Núm. expediente E-04909-2020-000190-00)
Aprobado

68(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar
el gasto corresponent a la pròrroga del contracte
d'arrendament d'un local situat al carrer de Tirant lo
Blanch. (Núm. expedient E-05307-2019-000015-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone autorizar y
disponer el gasto correspondiente a la prórroga del
contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
Tirant
lo
Blanch.
(Núm.
expediente
E-05307-2019-000015-00) Aprobado

69(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia
Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 1899. (Núm.
expedient E-01101-2020-001222-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de trabajo de agente de
Policía Local (DE1-PH-N-F), referencia núm. 1899.
(Núm. expediente E-01101-2020-001222-00) Aprobado

70(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí de quatre tècnics/tècniques
d'integració social amb destinació al Servici de Benestar
Social
i
Integració
amb
referències
núm.
9277-9278-9279-9280.
(Núm.
expedient
E-01101-2020-001561-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de cuatro técnicos/as de
integración social con destino al Servicio de Bienestar
Social e Integración con referencias núm.
9277-9278-9279-9280.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-001561-00) Aprobado

71(E) SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc
per a la prestació dels servicis de telefonia fixa i dades
de l'Ajuntament de València, de la Fundació Esportiva
Municipal i de la Universitat Popular. (Núm. expedient
E-01201-2014-000055-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone prorrogar el acuerdo
marco para la prestación de los servicios de telefonía fija
y datos del Ayuntamiento de València, de la Fundación
Deportiva Municipal y de la Universidad Popular. (Núm.
expediente E-01201-2014-000055-00) Aprobado

72(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone incoar
disciplinari a un agent de la Policia Local. (Núm. expediente disciplinario a un agente de la Policía Local.
expedient E-01404-2020-000034-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01404-2020-000034-00) Aprobado
73(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa alçar
l'ordre de suspensió del sistema de transport públic
individualitzat mitjançant bicicletes conegut com
'Valenbisi'. (Núm. expedient E-01801-2020-001590-00)
Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
levantar la orden de suspensión del sistema de
transporte público individualizado mediante bicicletas
conocido como 'Valenbisi'. (Núm. expediente
E-01801-2020-001590-00) Aprobado

74(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les
justificacions presentades per diverses persones i
entitats de les subvencions concedides a la producció
escènica, convocatòria 2019. (Núm. expedient
E-01905-2018-000548-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
las justificaciones presentadas por varias personas y
entidades de las subvenciones concedidas a la
producción escénica, convocatoria 2019. (Núm.
expediente E-01905-2018-000548-00) Aprobado

9 / 11
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
30/04/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
30 d'abril de 2020 a les 09:00

Sesión ORDINARIA
30 de abril de 2020 a las 09:00

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 9rnF eKrj cPKa j6LP MySW Jprd GJk=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

75(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de
Govern Local de 9 d'abril de 2020 pel qual es va aprovar
la modificació del procediment de concesió i pagament
de les ajudes d'emergència social aprovat amb caràcter
temporal per al termini de vigència de l'estat d'alarma.
(Núm. expedient E-02201-2019-000231-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 9 de abril de 2020 por el que se
aprobó la modificación del procedimiento de concesión y
pago de las ayudas de emergencia social aprobado con
carácter temporal para el periodo de vigencia del estado
de alarma. (Núm. expediente E-02201-2019-000231-00)
Aprobado

76(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació presentada per l'entitat
Unión de Consumidores de Valencia 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-02230-2019-000095-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación presentada por la
entidad Unión de Consumidores de Valencia 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-02230-2019-000095-00) Aprobado

77(E) 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

78(E) SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS
URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa
aprovar per raons d'emergència de salubritat pública, la
programació de la desescalada dels servicis de neteja i
recollida de residus urbans de València. (Núm. expedient
E-02801-2020-000800-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS
URBANOS Y LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO.
Propone aprobar por razones de emergencia de
salubridad pública, la programación de la desescalada
de los servicios de limpieza y recogida de residuos
urbanos
de
València.
(Núm.
expediente
E-02801-2020-000800-00) Aprobado

79(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte
de la Resolució núm. GO-1621 de data 27 d'abril de
2020 per la qual s'adjudica, pel tràmit d'emergència, el
contracte de subministrament de màscares FFP2 a
l'empresa Exclusivas Pascual y Furio, SA, per a garantir
unes adequades condicions de seguretat al personal que
presta els seus servicis en els mercats municipals. (Núm.
expedient
E-02901-2020-000763-00)
Quedar
assabentat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO. Da
cuenta de la Resolución núm. GO-1621 de fecha 27 de
abril de 2020 por la que se adjudica, por el trámite de
emergencia, el contrato de suministro de mascarillas
FFP2 a la empresa Exclusivas Pascual y Furio, SA, para
garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad al
personal que presta sus servicios en los mercados
municipales.
(Núm.
expediente
E-02901-2020-000763-00) Quedar enterado

80(E) SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer una obligació de pagament en
execució
d'una
Sentència
del
Tribunal
Economicoadministratiu Regional de la Comunitat
Valenciana. (Núm. expedient E-03001-2000-000397-00)
Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone autorizar,
disponer y reconocer una obligación de pago en
ejecución
de
una
Sentencia
del
Tribunal
Económico-Administrativo Regional de la Comunitat
Valenciana. (Núm. expediente E-03001-2000-000397-00)
Aprobado

81(E) SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la
suspensió dels contractes per a l'execució de les obres
d'intervenció arqueològica, de servicis de direcció
científica arqueològica i de direcció d'execució material i
coordinació de seguretat al Monestir de Sant Vicent de la
Roqueta com a conseqüència de la crisi sanitària creada
per
la
COVID-19.
(Núm.
expedient
E-03201-2018-000073-00) Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
aprobar la suspensión de los contrato para la ejecución
de las obras de intervención arqueológica, de servicios
de dirección científica arqueológica y de dirección de
ejecución material y coordinación de seguridad en el
Monasterio de San Vicente de la Roqueta como
consecuencia de la crisis sanitaria creada por el
COVID-19. (Núm. expediente E-03201-2018-000073-00)
Aprobado
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82(E) SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la
suspensió dels contractes per a l'execució de les obres
de rehabilitació i de servicis de direcció d'obres del
Cobert núm. 4 de la Marina del Port de València com a
conseqüència de la crisi sanitària creada per la
COVID-19. (Núm. expedient E-03201-2019-000018-00)
Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
aprobar la suspensión de los contratos para la ejecución
de las obras de rehabilitación y de servicios de dirección
de obras del Tinglado núm. 4 de la Marina del Puerto de
València como consecuencia de la crisis sanitaria creada
por
el
COVID-9.
(Núm.
expediente
E-03201-2019-000018-00) Aprobado

83(E) SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la
suspensió dels contractes per a l'execució de les obres
de rehabilitació i de servicis de direcció d'obres del
Cobert núm. 5 de la Marina del Port de València com a
conseqüència de la crisi sanitària creada per la
COVID-19. (Núm. expedient E-03201-2019-000019-00)
Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
aprobar la suspensión de los contratos para la ejecución
de las obras de rehabilitación y de servicios de dirección
de obras del Tinglado núm. 5 de la Marina del Puerto de
València como consecuencia de la crisis sanitaria creada
por
el
COVID-9.
(Núm.
expediente
E-03201-2019-000019-00) Aprobado

84(E) SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN VIA
PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.
Proposa aprovar els preus contradictoris del contracte
d'obres de reparació, renovació i manteniment dels
carrers i camins de la ciutat de València. (Núm.
expedient E-03401-2020-000187-00) Aprovat

SERVICIO DE COORDINACIÓN DE OBRAS EN VÍA
PÚBLICA
Y
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURAS. Propone aprobar los precios
contradictorios del contrato de obras de reparación,
renovación y mantenimiento de las calles y caminos de
la
ciudad
de
València.
(Núm.
expediente
E-03401-2020-000187-00) Aprobado

85(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa alçar la
suspensió del procediment derivada de la declaració de
l'estat d'alarma i acordar la formalització del contracte de
servicis informàtics de manteniment de hardware
d'ordinadors centrals i software de base. (Núm.
expedient E-04101-2019-000181-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone levantar la
suspensión del procedimiento derivada de la declaración
del estado de alarma y acordar la formalización del
contrato de servicios informáticos de mantenimiento de
hardware de ordenadores centrales y software de base.
(Núm. expediente E-04101-2019-000181-00) Aprobado

86(E) OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS
(OPAO). Dona compte de la Resolució núm. GO-1629
de 29 d'abril de 2020 per la qual s'adjudica, per
tramitació d'emergència, el contracte per a la realització
d'una campanya de publicitat per a difondre els servicis
que les biblioteques posen a disposició de la ciutadania.
(Núm. expedient E-04103-2020-000020-00) Quedar
assabentat

OFICINA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES
(OPAO). Da cuenta de la Resolución núm. GO-1629 de
29 de abril de 2020 por la que se adjudica, por
tramitación de emergencia, el contrato para la realización
de una campaña de publicidad para difundir los servicios
que las bibliotecas ponen a disposición de la ciudadanía.
(Núm. expediente E-04103-2020-000020-00) Quedar
enterado

87(E) SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ
ENERGÈTICA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament a favor de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies per la quota anual
Xarxa
Clima
2020.
(Núm.
expedient
E-08001-2020-000015-00) Aprovat

SERVICIO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA Y
TRANSICIÓN ENERGÉTICA. Propone autorizar,
disponer y reconocer la obligación de pago a favor de la
Federación Española de Municipios y Provincias por la
cuota anual Red Clima 2020. (Núm. expediente
E-08001-2020-000015-00) Aprobado
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