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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

27 de novembre de 2020 / 27 de noviembre de 2020

ORDE DEL DIA / ORDEN DEL DÍA
NÚM.
1

ASSUMPTE / ASUNTO
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 20 de novembre de 2020. celebrada el día 20 de noviembre de 2020. Aprobado
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA

ÁREA DE ALCALDÍA

2

GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar l'aportació de
la quota anual corresponent a l'exercici 2020 a favor de
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. (Núm.
expedient E-00201-2020-000008-00) Aprovat

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone aprobar la
aportación de la cuota correspondiente al ejercicio 2020
a favor de la Federación Española de Municipios y
Provincias. (Núm. expediente E-00201-2020-000008-00)
Aprobado

3

GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar un Protocol
General d'Actuació amb la Secretaria General d'Agenda
Urbana i Vivenda del Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda
Urbana.
(Núm.
expedient
E-00201-2020-000021-00) Aprovat

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone aprobar un
Protocolo General de Actuación con la Secretaría
General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (Núm.
expediente E-00201-2020-000021-00) Aprobado

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat
el Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 206/20,
interposat contra Resolució del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals desestimatòria del
recurs especial seguit contra el plec de clàusules
administratives particulars de l'expedient de contractació
del servici per a la direcció d'obra de la Muralla Islàmica
de València, tram plaça de l'Àngel. (Núm. expedient
E-00501-2020-000312-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Decreto, dictado por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, que declara
terminado el Recurso Contencioso-Administrativo PO
núm. 206/20, interpuesto contra Resolución del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales
desestimatoria del recurso especial seguido contra el
pliego de cláusulas administrativas particulares del
expediente de contratación del servicio para la dirección
de obra de la Muralla Islámica de València, tramo plaza
del Ángel. (Núm. expediente E-00501-2020-000312-00)
Quedar enterado

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, Contencioso-Administrativo núm. 4, desestimatoria del
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desestimatòria del Recurs PO núm. 318/19, interposat
contra l'aprovació del projecte refós de reparcel·lació
forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució B
Benifaraig
PN-2.
(Núm.
expedient
E-00501-2020-000324-00) Quedar assabentat

Recurso PO núm. 318/19, interpuesto contra la
aprobación del proyecto refundido de reparcelación
forzosa correspondiente al PAI de la unidad de ejecución
B
Benifaraig
PN-2.
(Núm.
expediente
E-00501-2020-000324-00) Quedar enterado

6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7,
desestimatòria del Recurs PA núm. 669/19, interposat
contra l'aprovació de les bases de la convocatòria per a
proveir en propietat tres places de tècnic/a d'Auditoria.
(Núm. expedient E-00501-2020-000321-00) Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7, desestimatoria del
Recurso PA núm. 669/19, interpuesto contra la
aprobación de las bases de la convocatoria para proveer
en propiedad tres plazas de técnico/a de Auditoría.
(Núm. expediente E-00501-2020-000321-00) Quedar
enterado

7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7,
desestimatòria del Recurs PA núm. 790/19, interposat
contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de
jornada sense deducció de retribucions. (Núm. expedient
E-00501-2020-000315-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7, desestimatoria del
Recurso PA núm. 790/19, interpuesto contra la
desestimación de una solicitud de reducción de jornada
sin deducción de retribuciones. (Núm. expediente
E-00501-2020-000315-00) Quedar enterado

8

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4,
desestimatòria del Recurs PA núm. 12/20, en matèria de
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2020-000317-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, desestimatoria del
Recurso PA núm. 12/20, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2020-000317-00)
Quedar enterado

9

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3,
desestimatòria del Recurs PA núm. 56/20, sobre
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2020-000326-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, desestimatoria del
Recurso PA núm. 56/20, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2020-000326-00)
Quedar enterado

10

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6,
desestimatòria del Recurs PA núm. 98/20, de
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2020-000313-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, desestimatoria del
Recurso PA núm. 98/20, de responsabilidad patrimonial.
(Núm. expediente E-00501-2020-000313-00) Quedar
enterado

11

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3,
desestimatòria del Recurs PA núm. 116/20, sobre
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2020-000316-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, desestimatoria del
Recurso PA núm. 116/20, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2020-000316-00)
Quedar enterado

12

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6,
desestimatòria del Recurs PA núm. 186/20, interposat
contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una
reclamació sobre rectificació i devolució de liquidacions
de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa
urbana.
(Núm.
expedient
E-00501-2020-000325-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, desestimatoria del
Recurso PA núm. 186/20, interpuesto contra acuerdo del
Jurado Tributario que desestimó una reclamación sobre
rectificación y devolución de liquidaciones del impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza
urbana.
(Núm.
expediente
E-00501-2020-000325-00) Quedar enterado
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13

SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació
d'una subvenció concedida en el marc de les ajudes per
a la realització de projectes d'innovació social i urbana
2019. (Núm. expedient E-00202-2019-000009-00)
Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
justificación de una subvención concedida en el marco
de las ayudas para la realización de proyectos de
innovación social y urbana 2019. (Núm. expediente
E-00202-2019-000009-00) Aprobado

14

SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat a
la concessió d'una subvenció en el marc de la
convocatòria de les ajudes d'innovació social i urbana a
la ciutat de València 2020. (Núm. expedient
E-00202-2020-000016-00) Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone dar la
conformidad a la concesión de una subvención en el
marco de la convocatoria de las ayudas de innovación
social y urbana en la ciudad de València 2020. (Núm.
expediente E-00202-2020-000016-00) Aprobado

15

SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió
dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de
València en la seua 5a edició. (Núm. expedient
E-00202-2020-000004-00) Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
concesión de los premios a la innovación social y urbana
de la ciudad de València en su 5ª edición. (Núm.
expediente E-00202-2020-000004-00) Aprobado

16

SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió
de les ajudes d'innovació social i urbana a la ciutat de
València
2020.
(Núm.
expedient
E-00202-2020-000016-00) Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
concesión de las ayudas de innovación social y urbana
en la ciudad de València 2020. (Núm. expediente
E-00202-2020-000016-00) Aprobado

17

SERVICI
DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el preu públic pel servici de recàrrega ràpida de
vehicles elèctrics a la via pública. (Núm. expedient
E-H4969-2020-000011-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el precio público por el servicio de recarga rápida
de vehículos eléctricos en la vía pública. (Núm.
expediente E-H4969-2020-000011-00) Aprobado

18

SERVICI DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA. Proposa SERVICIO DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA. Propone
aprovar una modificació per transferència de crèdits. aprobar una modificación por transferencia de créditos.
(Núm. expedient E-H4990-2020-000006-00) Aprovat
(Núm. expediente E-H4990-2020-000006-00) Aprobado
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
URBANA I HABITATGE

I

RENOVACIÓ ÁREA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA Y
VIVIENDA

19

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a
tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i
territorial estratègica simplificada corresponent a la
modificació puntual del PGOU de València 'Conveni de
l'Almoina'. (Núm. expedient E-03001-2020-000183-00)
Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone la admisión a
trámite y consulta del procedimiento de evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada
correspondiente a la modificación puntual del PGOU de
València 'Convenio de La Almoina'. (Núm. expediente
E-03001-2020-000183-00) Aprobado

20

SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I
PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar el plec de
prescripcions tècniques generals per a la redacció i
execució dels projectes d'urbanització vinculats als
programes d'actuació integrada que es tramiten i
aproven per l'Ajuntament de València. (Núm. expedient
E-03003-2019-000020-00) Sobre la mesa

SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y
PROGRAMACIÓN. Propone aprobar el pliego de
prescripciones técnicas generales para la redacción y
ejecución de los proyectos de urbanización vinculados a
los programas de actuación integrada que se tramiten y
aprueben por el Ayuntamiento de València. (Núm.
expediente E-03003-2019-000020-00) Sobre la mesa

21

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra
l’acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de
2020, relatiu a una expropiació al camí de Montcada.
(Núm. expedient E-03103-2015-000021-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de julio de
2020, relativo a una expropiación en el camino de
Moncada. (Núm. expediente E-03103-2015-000021-00)
Aprobado

22

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
tècnicament el projecte d'execució d’un centre cívic i aprobar técnicamente el proyecto de ejecución de un
centro cívico y cultural para personas mayores y salas
polivalentes en la calle Pintor Ricardo Verde, núm. 9 y
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cultural per a persones majors i sales polivalents al 11. (Núm.
carrer del Pintor Ricard Verde, núm. 9 i 11. (Núm. Aprobado
expedient E-03201-2016-000041-00) Aprovat

expediente

E-03201-2016-000041-00)

23

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa
encarregar a la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar, SA,
el servici de redacció del projecte bàsic i d'execució per
a la construcció d'un primer bloc de vivendes i d'un
aparcament a la parcel·la de propietat municipal que
dona als carrers de Drassanes, de Vicent Guillot, Tio
Bola
i
d'Eugènia
Viñes.
(Núm.
expedient
E-03201-2020-000023-00) Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
encargar a la Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, SA,
el servicio de redacción del proyecto básico y de
ejecución para la construcción de un primer bloque de
viviendas y de un aparcamiento en la parcela de
propiedad municipal recayente a las calles Astilleros,
Vicent Guillot, Tío Bola y Eugenia Viñes. (Núm.
expediente E-03201-2020-000023-00) Aprobado

24

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
prendre coneixement de les actes de depòsit, licitació i
adjudicació de les obres per a l'execució del tauler núm.
1 del pas de la carrera de Malilla atorgades per l'agent
urbanitzador del PAI Font Sant Lluís. (Núm. expedient
E-03301-2008-000080-00) Aprovat

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone tomar conocimiento de las actas de depósito,
licitación y adjudicación de las obras para la ejecución
del tablero núm. 1 del paso superior de la carretera
Malilla otorgadas por el agente urbanizador del PAI
Fuente
San
Luis.
(Núm.
expediente
E-03301-2008-000080-00) Aprobado

ÀREA
D'ECOLOGIA
URBANA,
EMERGÈNCIA ÁREA DE ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA
CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE
L'AIRE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament corresponent al servici
d'arreplegada i incineració de les restes d'un dofí
encallat
a
la
platja.
(Núm.
expedient
E-02410-2020-000079-00) Aprovat

SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL
AIRE. Propone autorizar, disponer y reconocer la
obligación de pago correspondiente al servicio de
recogida e incineración de los restos de un delfín varado
en la playa. (Núm. expediente E-02410-2020-000079-00)
Aprobado

ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

26

SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar compliment al
que es disposa en la Resolució núm. VZ-6910, de 23 de
juliol de 2020, per la qual s'estima el recurs de reposició
interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local
d'11 de gener de 2019, de concessió de subvencions.
(Núm. expedient E-01903-2018-000241-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Resolución núm. VZ-6910, de 23 de
julio de 2020, por la que se estima el recurso de
reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 11 de enero de 2019, de concesión
de
subvenciones.
(Núm.
expediente
E-01903-2018-000241-00) Aprobado

27

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de
les subvencions concedides a onze entitats sense ànim
de lucre per a projectes esportius de la temporada
2018-2019. (Núm. expedient O-01903-2020-000013-00)
Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a once
entidades sin ánimo de lucro para proyectos deportivos
de la temporada 2018-2019. (Núm. expediente
O-01903-2020-000013-00) Aprobado

28

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un contracte
privat d'arrendament d'espais a la Ciutat de les Arts i les
Ciències en ocasió de la celebració del 'XL Marató
València
Trinidad
Alfonso'.
(Núm.
expedient
E-01903-2020-000230-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar un
contrato privado de arrendamiento de espacios en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias con ocasión de la
celebración del 'XL Maratón València Trinidad Alfonso'.
(Núm. expediente E-01903-2020-000230-00) Aprobado

29

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar
expedient de reintegrament de les subvencions
concedides a favor de dos comissions falleres en
concepte d'ajuda per a la construcció dels seus
monuments amb motiu de les festes falleres 2020. (Núm.
expedient E-01904-2019-000925-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone iniciar
expediente de reintegro de las subvenciones concedidas
a favor de dos comisiones falleras en concepto de ayuda
para la construcción de sus monumentos con motivo de
las fiestas falleras 2020. (Núm. expediente
E-01904-2019-000925-00) Aprobado

30

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la

25
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justificació de les subvencions concedides a diverses
entitats per a la celebració d'actes commemoratius del
vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples. (Núm.
expedient E-01904-2019-000926-00) Aprovat

justificación de las subvenciones concedidas a varias
entidades para la celebración de actos conmemorativos
del veinticinco aniversario o sus múltiplos. (Núm.
expediente E-01904-2019-000926-00) Aprobado

31

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa revocar la
subvenció concedida a l'Associació Cultural Falla Vall
d'Albaida-Canal de Navarrés per a la il·luminació
decorativa dels carrers de la seua demarcació amb
motiu de les festes falleres de 2020. (Núm. expedient
E-01904-2019-000979-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone revocar la
subvención concedida a la Asociación Cultural Falla Vall
d'Albaida-Canal de Navarrés para la iluminación
decorativa de las calles de su demarcación con motivo
de las fiestas falleras 2020. (Núm. expediente
E-01904-2019-000979-00) Aprobado

32

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
conveni de col·laboració amb l'Agrupació de Comparses
de Moros i Cristians del Marítim. (Núm. expedient
E-01904-2020-000974-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
convenio de colaboración con la Agrupación de
Comparsas de Moros y Cristianos del Marítimo. (Núm.
expediente E-01904-2020-000974-00) Aprobado

33

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
conveni de col·laboració amb el Gremi Artesà d'Artistes
Fallers
de
València.
(Núm.
expedient
E-01904-2020-000980-00) Retirat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
convenio de colaboración con el Gremi Artesà d'Artistes
Fallers
de
València.
(Núm.
expediente
E-01904-2020-000980-00) Retirado

34

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el
règim jurídic de les subvencions directes per a la
celebració de l'esdeveniment 'Falles UNESCO' i suport
als oficis tradicionals d’indumentaristes, orfebres i
floristes. (Núm. expedient E-01904-2020-001036-00)
Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar el
régimen jurídico de las subvenciones directas para la
celebración del acontecimiento 'Fallas UNESCO' y apoyo
a los oficios tradicionales de indumentaristas, orfebres y
floristas. (Núm. expediente E-01904-2020-001036-00)
Aprobado

35

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa convalidar la
Resolució núm. NV-2779, de 26 d'octubre de 2020, per
la qual es va aprovar la pròrroga del contracte de
servicis d'impressió i distribució de programes de mà,
cartelleria, lones, vitrines i mupis dels teatres municipals
de
gestió
directa.
(Núm.
expedient
E-01905-2018-000551-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone convalidar
la Resolución núm. NV-2779, de 26 de octubre de 2020,
por la que se aprobó la prórroga del contrato de servicios
de impresión y distribución de programas de mano,
cartelería, lonas, vitrinas y mupis de los teatros
municipales de gestión directa. (Núm. expediente
E-01905-2018-000551-00) Aprobado

36

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una
factura corresponent a la comissió derivada de la
devolució d'entrades per la cancel·lació d'un espectacle
al
Teatre
el
Musical.
(Núm.
expedient
E-01905-2020-000335-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone autorizar,
disponer y reconocer la obligación de pago de una
factura correspondiente a la comisión derivada de la
devolución de entradas por la cancelación de un
espectáculo en el Teatro El Musical. (Núm. expediente
E-01905-2020-000335-00) Aprobado

37

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat
Coral
El
Micalet.
(Núm.
expedient
E-02000-2020-000034-00) Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar un convenio de colaboración con la Societat
Coral
El
Micalet.
(Núm.
expediente
E-02000-2020-000034-00) Aprobado

38

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de diverses factures
corresponents a la prestació de servicis de vigilància de
les obres de construcció d'una escola infantil al carrer de
la Diputada Clara Campoamor. (Núm. expedient
E-02101-2016-000344-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación de varias facturas
correspondientes a la prestación de servicios de
vigilancia de las obras de construcción de una escuela
infantil en la calle Diputada Clara Campoamor. (Núm.
expediente E-02101-2016-000344-00) Aprobado

39

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i
reconéixer una obligació de pagament en concepte
d'indemnització per suspensió de diversos contractes
com a conseqüència de la pandèmia COVID-19. (Núm.
expedient E-02101-2020-000085-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone autorizar,
disponer y reconocer una obligación de pago en
concepto de indemnización por suspensión de varios
contratos como consecuencia de la pandemia COVID-19.
(Núm. expediente E-02101-2020-000085-00) Aprobado
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS ÁREA DE DESARROLLO INNOVADOR DE LOS
SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
SECTORES ECONÓMICOS Y EMPLEO
40

SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa donar la
conformitat a la pròrroga del conveni de col·laboració
amb la Universitat Politècnica de València. (Núm.
expedient E-02310-2018-000078-00) Aprovat

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone dar la
conformidad a la prórroga del convenio de colaboración
con la Universitat Politècnica de València. (Núm.
expediente E-02310-2018-000078-00) Aprobado

41

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar la concessió d'una ajuda a la creació de nous
comerços i consolidació dels existents a la ciutat de
València
2020.
(Núm.
expedient
E-02901-2020-000117-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar la concesión de una ayuda a la
creación de nuevos comercios y consolidación de los
existentes en la ciudad de Valéncia 2020. (Núm.
expediente E-02901-2020-000117-00) Aprobado

42

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa
aprovar la declaració d'excepcionalitat a la limitació a les
contractacions laborals temporals derivades del
programa 'EMPUJU 2020-2021'. (Núm. expedient
E-02902-2020-000438-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone
aprobar la declaración de excepcionalidad a la limitación
a las contrataciones laborales temporales derivadas del
programa 'EMPUJU 2020-2021'. (Núm. expediente
E-02902-2020-000438-00) Aprobado

43

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar
el procediment de reintegrament d'una quantitat
percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València
Activa
Ocupa
2019'.
(Núm.
expedient
E-02902-2020-000613-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone iniciar
el procedimiento de reintegro de una cantidad percibida
en concepto de ayudas municipales 'València Activa
Emplea
2019'.
(Núm.
expediente
E-02902-2020-000613-00) Aprobado

44

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar
el procediment de reintegrament d'una quantitat
percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València
Activa
Ocupa
2019'.
(Núm.
expedient
E-02902-2020-000614-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone iniciar
el procedimiento de reintegro de una cantidad percibida
en concepto de ayudas municipales 'València Activa
Emplea
2019'.
(Núm.
expediente
E-02902-2020-000614-00) Aprobado

45

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar
el procediment de reintegrament d'una quantitat
percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València
Activa
Ocupa
2019'.
(Núm.
expedient
E-02902-2020-000616-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone iniciar
el procedimiento de reintegro de una cantidad percibida
en concepto de ayudas municipales 'València Activa
Emplea
2019'.
(Núm.
expediente
E-02902-2020-000616-00) Aprobado

ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS

ÁREA DE BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES

46

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació
de l'aportació econòmica realitzada a favor de la
Universitat Politècnica de València. (Núm. expedient
E-01902-2019-000018-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar la
justificación de la aportación económica realizada a favor
de la Universitat Politècnica de València. (Núm.
expediente E-01902-2019-000018-00) Aprobado

47

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa finalitzar el conveni de col·laboració amb
l'associació
TRIMONS.
(Núm.
expedient
E-02201-2018-000139-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone finalizar el convenio de colaboración con la
asociación
TRIMONS.
(Núm.
expediente
E-02201-2018-000139-00) Aprobado

48

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de les
obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat al carrer
de la Reina, núm. 117, per a nou centre municipal de
servicis socials al Cabanyal, finançades amb càrrec al
Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la
Comunitat
Valenciana.
(Núm.
expedient
E-02201-2018-000321-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la ampliación del plazo de ejecución de
las obras de rehabilitación del edificio municipal situado
en la calle Reina, núm. 117, para nuevo centro municipal
de servicios sociales en el Cabañal, financiadas con
cargo al Plan de apoyo a la inversión productiva en
municipios de la Comunitat Valenciana. (Núm.
expediente E-02201-2018-000321-00) Aprobado

49

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de les Propone aprobar la ampliación del plazo de ejecución de
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obres de construcció d'un centre de dia per a joves al
barri del Cabanyal, al solar municipal situat a la plaça de
Llorenç de la Flor, finançades amb càrrec al Pla de
suport a la inversió productiva en municipis de la
Comunitat
Valenciana.
(Núm.
expedient
E-02201-2018-000323-00) Aprovat

las obras de construcción de un centro de día para
jóvenes en el barrio de El Cabañal, en el solar municipal
situado en la plaza Lorenzo de la Flor, financiadas con
cargo al Plan de apoyo a la inversión productiva en
municipios de la Comunitat Valenciana. (Núm.
expediente E-02201-2018-000323-00) Aprobado

50

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per dos
entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria
d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Núm.
expedient E-02201-2019-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por dos
entidades de los proyectos subvencionados en la
convocatoria de intervención colaborativa 'Col·labora'
2019. (Núm. expediente E-02201-2019-000036-00)
Aprobado

51

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la modificació de diversos projectes
subvencionats en la convocatòria d'intervenció
col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Núm. expedient
E-02201-2019-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la modificación de varios proyectos
subvencionados en la convocatoria de intervención
colaborativa 'Col·labora' 2019. (Núm. expediente
E-02201-2019-000036-00) Aprobado

52

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per
l'Asociación para la Cooperación entre Comunidades
(ACOEC) del projecte subvencionat en la convocatòria
d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Núm.
expedient E-02201-2019-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por la
Asociación para la Cooperación entre Comunidades
(ACOEC) del proyecto subvencionado en la convocatoria
de intervención colaborativa 'Col·labora' 2019. (Núm.
expediente E-02201-2019-000036-00) Aprobado

53

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per dos
entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria
d'acció social de l'any 2019. (Núm. expedient
E-02201-2019-000049-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por dos
entidades de los proyectos subvencionados en la
convocatoria de acción social del año 2019. (Núm.
expediente E-02201-2019-000049-00) Aprobado

54

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per
l'Asociación para la Cooperación entre Comunidades
(ACOEC) del projecte subvencionat en la convocatòria
d'acció social de l'any 2019. (Núm. expedient
E-02201-2019-000049-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por la
Asociación para la Cooperación entre Comunidades
(ACOEC) del proyecto subvencionado en la convocatoria
de acción social del año 2019. (Núm. expediente
E-02201-2019-000049-00) Aprobado

55

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la segona pròrroga de la cessió d'ús de
tres vivendes municipals a famílies amb necessitats
d'emergència
habitacional.
(Núm.
expedient
E-02201-2019-000135-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la segunda prórroga de la cesión de
uso de tres viviendas municipales a familias con
necesidades de emergencia habitacional. (Núm.
expediente E-02201-2019-000135-00) Aprobado

56

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de
col·laboració amb la Fundació de la Comunitat
Valenciana Levante UD '100 Anys'. (Núm. expedient
E-02201-2019-000201-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la primera prórroga del convenio de
colaboración con la Fundació de la Comunitat Valenciana
Levante UD '100 Anys'. (Núm. expediente
E-02201-2019-000201-00) Aprobado

57

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor
del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat
Valenciana corresponent a la prestació de servicis 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 a favor
del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad
Valenciana correspondiente a la prestación de servicios
en el 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 reconeixement d'obligació a favor Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor
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del Col·legi Oficial de Treball Social en concepte de del Colegio Oficial de Trabajo Social en concepto de
servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar. (Núm. servicios prestados en el Punto de Encuentro Familiar.
expedient E-02201-2020-000007-00) Aprovat
(Núm. expediente E-02201-2020-000007-00) Aprobado
59

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

60

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa donar la conformitat a la concessió d'una
subvenció a favor de la fundació Asindown. (Núm.
expedient E-02201-2020-000104-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone dar la conformidad a la concesión de una
subvención a favor de la fundación Asindown. (Núm.
expediente E-02201-2020-000104-00) Aprobado

61

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa donar la
conformitat a la proposta de pròrroga del conveni de
col·laboració amb la Universitat de València-Estudi
General. (Núm. expedient E-02224-2017-000002-00)
Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
dar la conformidad a la propuesta de prórroga del
convenio de colaboración con la Universitat de
València-Estudi
General.
(Núm.
expediente
E-02224-2017-000002-00) Aprobado

62

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de la diferència de les factures
del passat mes de setembre corresponents a la gestió
integral de trenta places en centre de dia per a atenció a
persones majors dependents a la ciutat de València.
(Núm. expedient E-02224-2020-000122-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación de la diferencia
de las facturas del pasado mes de septiembre
correspondientes a la gestión integral de treinta plazas
en centro de día para atención a personas mayores
dependientes en la ciudad de València. (Núm.
expediente E-02224-2020-000122-00) Aprobado

63

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Dona compte de l'aprovació del Protocol d'actuació
institucional en casos de dol per violència masclista a la
ciutat
de
València.
(Núm.
expedient
E-02230-2020-000092-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Da cuenta de la aprobación del Protocolo de actuación
institucional en casos de duelo por violencia machista en
la
ciudad
de
València.
(Núm.
expediente
E-02230-2020-000092-00) Quedar enterado

64

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada
per diverses entitats dels projectes subvencionats en la
convocatòria
de
cooperació
internacional
al
desenvolupament
2018.
(Núm.
expedient
E-02250-2018-000040-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación
presentada por varias entidades de los proyectos
subvencionados en la convocatoria de cooperación
internacional al desarrollo 2018. (Núm. expediente
E-02250-2018-000040-00) Aprobado

65

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada
per la Fundación Vicente Ferrer d'ampliació del termini
d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria
de cooperació internacional per al desenvolupament
2018. (Núm. expedient E-02250-2018-000040-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud presentada
por la Fundación Vicente Ferrer de ampliación del plazo
de ejecución del proyecto subvencionado en la
convocatoria de cooperación internacional para el
desarrollo
2018.
(Núm.
expediente
E-02250-2018-000040-00) Aprobado

66

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una addenda de
modificació al conveni de col·laboració amb l'Instituto
Social del Trabajo (ISO). (Núm. expedient
E-02250-2019-000050-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar una adenda de
modificación al convenio de colaboración con el Instituto
Social del Trabajo (ISO). (Núm. expediente
E-02250-2019-000050-00) Aprobado

67

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'entitat MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud de la entidad
VETERMON de reformulació tècnica i econòmica del VETERMON de reformulación técnica y económica del
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projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per proyecto subvencionado en la convocatoria de educación
al desenvolupament i la ciutadania global 2019. (Núm. para el desarrollo y la ciudadanía global 2019. (Núm.
expedient E-02250-2019-000095-00) Aprovat
expediente E-02250-2019-000095-00) Aprobado
68

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'entitat
ACOEC de reformulació tècnica i econòmica del projecte
subvencionat en la convocatòria d'educació per al
desenvolupament i la ciutadania global 2019. (Núm.
expedient E-02250-2019-000095-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud de la entidad
ACOEC de reformulación técnica y económica del
proyecto subvencionado en la convocatoria de educación
para el desarrollo y la ciudadanía global 2019. (Núm.
expediente E-02250-2019-000095-00) Aprobado

69

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada
per dos entitats dels projectes subvencionats en la
convocatòria d'educació per al desenvolupament 2019.
(Núm. expedient E-02250-2019-000095-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación
presentada por dos entidades de los proyectos
subvencionados en la convocatoria de educación para el
desarrollo
2019.
(Núm.
expediente
E-02250-2019-000095-00) Aprobado

70

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la
fundació MUNDUBAT de reformulació tècnica i
econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria
de cooperació internacional per al desenvolupament
2019. (Núm. expedient E-02250-2019-000122-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud de la
fundación MUNDUBAT de reformulación técnica y
económica del proyecto subvencionado en la
convocatoria de cooperación internacional para el
desarrollo
2019.
(Núm.
expediente
E-02250-2019-000122-00) Aprobado

71

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de
l'associació Solidaritat Perifèries del Món de reformulació
tècnica i econòmica i d'ampliació del termini d'execució
del projecte subvencionat en la convocatòria de
cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
(Núm. expedient E-02250-2019-000122-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud de la
asociación Solidaritat Perifèries del Món de reformulación
técnica y económica y de ampliación del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado en la convocatoria
de cooperación internacional para el desarrollo 2019.
(Núm. expediente E-02250-2019-000122-00) Aprobado

72

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'entitat
Psicólogos sin Fronteras d'ampliació del termini
d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria
de cooperació internacional per al desenvolupament
2019. (Núm. expedient E-02250-2019-000122-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud de la entidad
Psicólogos sin Fronteras de ampliación del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado en la convocatoria
de cooperación internacional para el desarrollo 2019.
(Núm. expediente E-02250-2019-000122-00) Aprobado

73

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la
concessió d'una subvenció a favor de la Universitat
Politècnica
de
València.
(Núm.
expedient
E-02250-2020-000013-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención a favor de la Universitat Politècnica
de
València.
(Núm.
expediente
E-02250-2020-000013-00) Aprobado

74

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la
concessió d'una subvenció a favor de Farmacéuticos
Mundi. (Núm. expedient E-02250-2020-000215-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone dar la conformidad a la concesión
de una subvención a favor de Farmacéuticos Mundi.
(Núm. expediente E-02250-2020-000215-00) Aprobado

75

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic
aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor
de
la
Comisión
Española
de
Ayuda
al
Refugiado-CEAR-PV, per al desenvolupament del

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar el régimen jurídico
específico aplicable a la concesión directa de una
subvención a favor de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado-CEAR-PV, para el desarrollo del 'Programa de
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'Programa de protecció integral i d'acolliment de protección integral y de acogida de defensores y
defensors i defensores de drets humans'. (Núm. defensoras de derechos humanos'. (Núm. expediente
expedient E-02250-2020-000859-00) Aprovat
E-02250-2020-000859-00) Aprobado
76

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent als costos derivats del servici
de gestió diària de les vivendes situades al carrer de
Dalt. (Núm. expedient E-02250-2020-000695-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a los costes derivados del
servicio de gestión diaria de las viviendas situadas en la
calle Alta. (Núm. expediente E-02250-2020-000695-00)
Aprobado

77

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent als costos derivats de la
prestació del servici de vint places de vivendes
semitutelades per a persones immigrants. (Núm.
expedient E-02250-2020-000911-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a los costes derivados de la
prestación del servicio de veinte plazas de viviendas
semituteladas para personas inmigrantes. (Núm.
expediente E-02250-2020-000911-00) Aprobado

78

SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el
reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a
la prestació del servici de gestió del centre d'acollida
d'animals
de
Benimàmet.
(Núm.
expedient
E-02401-2020-000320-00) Aprovat

SERVICIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Propone
aprobar el reconocimiento de obligación de una factura
correspondiente a la prestación del servicio de gestión
del centro de acogida de animales de Benimàmet. (Núm.
expediente E-02401-2020-000320-00) Aprobado

ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA

ÁREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

79

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa excepcionar
l'expedient relatiu al contracte de subministraments per a
l'adquisició de motocicletes elèctriques tipus escúter de
les normes i terminis per a les operacions de tancament
de la comptabilitat i la liquidació del Pressupost
municipal
de
2020.
(Núm.
expedient
E-01401-2020-004156-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone excepcionar el
expediente relativo al contrato de suministros para la
adquisición de motocicletas eléctricas tipo escúter de las
normas y plazos para las operaciones de cierre de la
contabilidad y la liquidación del Presupuesto municipal
de 2020. (Núm. expediente E-01401-2020-004156-00)
Aprobado

80

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la realització
d'anàlisi de substàncies estupefaents. (Núm. expedient
E-01401-2020-004384-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
realización de análisis de sustancias estupefacientes.
(Núm. expediente E-01401-2020-004384-00) Aprobado

81

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer
l'obligació de pagament d'una factura corresponent al
servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu
dipòsit a la ciutat de València. (Núm. expedient
E-01401-2020-004479-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone reconocer la
obligación de pago de una factura correspondiente al
servicio de retirada de vehículos de la vía pública y su
depósito en la ciudad de València. (Núm. expediente
E-01401-2020-004479-00) Aprobado

82

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu
de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia
Local. (Núm. expedient E-01404-2020-000056-00)
Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar el
archivo del expediente disciplinario incoado a un agente
de
la
Policía
Local.
(Núm.
expediente
E-01404-2020-000056-00) Aprobado

83

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu
de l'expedient disciplinari incoat a un funcionari de la
Policia
Local.
(Núm.
expedient
E-01404-2020-000071-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar el
archivo del expediente disciplinario incoado a un
funcionario de la Policía Local. (Núm. expediente
E-01404-2020-000071-00) Aprobado

84

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un
agent de la Policia Local responsable en concepte
d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
(Núm. expedient E-01404-2020-000067-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar a un
agente de la Policía Local responsable en concepto de
autor de una infracción disciplinaria de carácter leve.
(Núm. expediente E-01404-2020-000067-00) Aprobado

85

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone incoar
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disciplinari a un agent de la Policia Local. (Núm. expediente disciplinario a un agente de la Policía Local.
expedient E-01404-2020-000099-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01404-2020-000099-00) Aprobado
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS

86

SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases
generals comunes dels procediments de concurs i lliure
designació. (Núm. expedient E-01101-2017-000908-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone modificar las bases
generales comunes de los procedimientos de concurso y
libre
designación.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-000908-00) Aprobado

87

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la segona
modificació de la borsa de treball d'operador/a de
comunicacions.
(Núm.
expedient
E-01101-2018-003576-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la segunda
modificación de la bolsa de trabajo de operador/a de
comunicaciones.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-003576-00) Aprobado

88

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la
contractació laboral de personal amb destinació al
projecte 'POEFE-FORMACCIO VLC 2019-2021'. (Núm.
expedient E-01101-2019-001239-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
contratación laboral de personal con destino al proyecto
'POEFE-FORMACCIO
VLC
2019-2021'.
(Núm.
expediente E-01101-2019-001239-00) Aprobado

89

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la
contractació laboral de personal amb destinació al
programa ET FORMEM 'Suport a l'Administració'. (Núm.
expedient E-01101-2020-003062-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
contratación laboral de personal con destino al programa
ET FORMEM 'Suport a l'Administració'. (Núm.
expediente E-01101-2020-003062-00) Aprobado

90

SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la
indemnització per finalització de contracte al personal
amb destinació al programa EMPUJU 2019-2020. (Núm.
expedient E-01101-2019-003826-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone abonar la
indemnización por finalización de contrato al personal
con destino al programa EMPUJU 2019-2020. (Núm.
expediente E-01101-2019-003826-00) Aprobado

91

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
constitució d’una borsa de treball de psicòleg/psicòloga. constitución de una bolsa de trabajo de psicólogo/a.
(Núm. expedient E-01101-2019-004728-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01101-2019-004728-00) Aprobado

92

SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar una sanció
a un funcionari com a responsable en concepte d'autor
de la comissió d'una falta greu. (Núm. expedient
E-01101-2019-004804-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone imponer una
sanción a un funcionario como responsable en concepto
de autor de la comisión de una falta grave. (Núm.
expediente E-01101-2019-004804-00) Aprobado

93

SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació
de pagament a favor d’un oficial i d'un agent de la Policia
Local en concepte d'indemnització per danys patits en
l'exercici de les seues funcions. (Núm. expedient
E-01101-2020-000907-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone reconocer la
obligación de pago a favor de un oficial y de un agente
de la Policía Local en concepto de indemnización por
daños padecidos en el desempeño de sus funciones.
(Núm. expediente E-01101-2020-000907-00) Aprobado

94

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les
reclamacions presentades sobre ampliació dels
nomenaments
interins.
(Núm.
expedient
E-01101-2020-001561-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar las
reclamaciones presentadas sobre ampliación de los
nombramientos
interinos.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-001561-00) Aprobado

95

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció
(TD) en el Servici de Patrimoni. (Núm. expedient
E-01101-2020-002106-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de trabajo de jefatura de
sección (TD) en el Servicio de Patrimonio. (Núm.
expediente E-01101-2020-002106-00) Aprobado

96

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció
(TD) en el Servici de Jardineria Sostenible. (Núm.
expedient E-01101-2020-003021-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de trabajo de jefatura de
sección (TD) en el Servicio de Jardinería Sostenible.
(Núm. expediente E-01101-2020-003021-00) Aprobado

97

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
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d’un tècnic d'administració general en el Servici de temporal de un técnico de administración general en el
Gestió Tributària Específica Cadastral. (Núm. expedient Servicio de Gestión Tributaria Específica Catastral.
E-01101-2020-002929-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01101-2020-002929-00) Aprobado
98

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'una tècnica d'administració general en el Servici de
Personal. (Núm. expedient E-01101-2020-002930-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de una técnica de administración general en el
Servicio
de
Personal.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-002930-00) Aprobado

99

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de lloc d'auxiliar administratiu/iva en 'No inclosos en
unitats orgàniques', la transformació de lloc de treball en
auxiliar administratiu/iva secretaria delegació, grup polític
o habilitat, l'adscripció en comissió de servicis i la
regularització de retribucions. (Núm. expedient
E-01101-2020-003086-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de puesto de auxiliar administrativo/a en 'No
incluidos en unidades orgánicas', la transformación de
puesto de trabajo en auxiliar administrativo/a secretaría
delegación, grupo político o habilitado, la adscripción en
comisión de servicios y la regularización de retribuciones.
(Núm. expediente E-01101-2020-003086-00) Aprobado

100

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí de dos tècniques d'administració
general per als Servicis de Comerç i Abastiment i del
Palau de la Música i Congressos de València i Banda
Municipal
de
València.
(Núm.
expedient
E-01101-2020-003102-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de dos técnicas de administración
general para los Servicios de Comercio y Abastecimiento
y del Palau de la Música y Congresos de València y
Banda Municipal de València. (Núm. expediente
E-01101-2020-003102-00) Aprobado

101

SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per
extemporani, el recurs de reposició interposat contra
l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de
2019, d'aprovació de les bases de la convocatòria per a
proveir en propietat cinquanta places d'agent de la
Policia
Local.
(Núm.
expedient
E-01101-2020-003516-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone inadmitir, por
extemporáneo, el recurso de reposición interpuesto
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22
de febrero de 2019, de aprobación de las bases de la
convocatoria para proveer en propiedad cincuenta plazas
de agente de la Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2020-003516-00) Aprobado

102

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de
la convocatòria per a la constitució de borses de treball
per millora d'ocupació de les categories de comissari/ària
principal, comissari/ària, intendent/a, inspector/a i
oficial/a del Cos de la Policia Local. (Núm. expedient
E-01101-2020-003310-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
de la convocatoria para la constitución de bolsas de
trabajo por mejora de empleo de las categorías de
comisario/a principal, comisario/a, intendente/a,
inspector/a y oficial/a del Cuerpo de la Policía Local.
(Núm. expediente E-01101-2020-003310-00) Aprobado

103

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la
prestació del servici de gestió i d'intervenció social
integral de les persones immigrants usuàries dels
recursos propis del Servici de Cooperació i Migració,
convocar procediment obert i aprovar els plecs de
condicions i el gasto corresponent. (Núm. expedient
E-04101-2020-000044-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
prestación del servicio de gestión y de intervención social
integral de las personas inmigrantes usuarias de los
recursos propios del Servicio de Cooperación y
Migración, convocar procedimiento abierto y aprobar los
pliegos de condiciones y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-04101-2020-000044-00) Aprobado

104

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la
prestació del servici de vint places en vivendes
semitutelades per a immigrants, convocar procediment
obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-04101-2020-000082-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
prestación del servicio de veinte plazas en viviendas
semituteladas para inmigrantes, convocar procedimiento
abierto y aprobar los pliegos de condiciones y el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-04101-2020-000082-00) Aprobado

105

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en
l’Inventari Municipal de Béns el valor del codi
1.E3.16.115 'Edifici Alqueria dels Moros' per obres de
restauració
i
rehabilitació.
(Núm.
expedient
E-05303-2020-000069-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone regularizar en el
Inventario Municipal de Bienes el valor del código
1.E3.16.115 'Edificio Alquería de los Moros' por obras de
restauración y rehabilitación. (Núm. expediente
E-05303-2020-000069-00) Aprobado

106

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa segregar una SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone segregar una
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superfície de la parcel·la denominada 'Parc de
Marxalenes' i adscriure la superfície segregada a la
Delegació
d'Esports.
(Núm.
expedient
E-05307-2019-000052-00) Aprovat

superficie de la parcela denominada 'Parque de
Marxalenes' y adscribir la superficie segregada a la
Delegación
de
Deportes.
(Núm.
expediente
E-05307-2019-000052-00) Aprobado

107

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa aprovar l'adhesió a l'acord
marc de la Central de Contractació de l'Estat per al
subministrament
de
servidors,
sistemes
d'emmagatzematge i software d'infraestructura. (Núm.
expedient E-00801-2020-000173-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Propone aprobar la adhesión al
acuerdo marco de la Central de Contratación del Estado
para el suministro de servidores, sistemas de
almacenamiento y software de infraestructura. (Núm.
expediente E-00801-2020-000173-00) Aprobado

108

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del
lot 2 del contracte de prestació de servicis externs de
manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils
adscrits al Parc Mòbil de l'Ajuntament. (Núm. expedient
E-01201-2016-000445-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar la prórroga
del lote 2 del contrato de prestación de servicios externos
de mantenimiento y reparación de vehículos y equipos
móviles adscritos al Parque Móvil del Ayuntamiento.
(Núm. expediente E-01201-2016-000445-00) Aprobado

109

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement
d'obligació
en
concepte
de
subministrament de material d'oficina no inventariable.
(Núm. expedient E-01201-2020-000621-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de suministro
de material de oficina no inventariable. (Núm. expediente
E-01201-2020-000621-00) Aprobado

110

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació corresponent a les
certificacions del passat mes d’octubre del contracte de
gestió de l'enllumenat públic. (Núm. expedient
E-01201-2020-000667-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a las
certificaciones del pasado mes de octubre del contrato
de gestión del alumbrado público. (Núm. expediente
E-01201-2020-000667-00) Aprobado

111

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar el recurs de reposició interposat
contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de
setembre de 2020, sobre reclamació de responsabilitat
patrimonial. (Núm. expedient E-01305-2018-000471-00)
Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18
de septiembre de 2020, sobre reclamación de
responsabilidad
patrimonial.
(Núm.
expediente
E-01305-2018-000471-00) Aprobado

112

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2018 79125. (Núm. expedient E-01305-2018-000483-00)
Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2018
79125.
(Núm.
expediente
E-01305-2018-000483-00) Aprobado

ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA ÁREA
DE
PARTICIPACIÓN,
DERECHOS
DEMOCRÀCIA
INNOVACIÓN DE LA DEMOCRACIA

E

113

SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la
Universitat Politècnica de València. (Núm. expedient
E-00703-2020-000058-00) Aprovat

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone aprobar un convenio de colaboración
con la Universitat Politècnica de València. (Núm.
expediente E-00703-2020-000058-00) Aprobado

114

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta
de concessió de diverses subvencions. (Núm. expedient
E-02301-2020-000418-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone dar la
conformidad a la propuesta de concesión de varias
subvenciones.
(Núm.
expediente
E-02301-2020-000418-00) Aprobado

115

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
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subvencions per al desenvolupament de projectes de
participació ciutadana dirigits al foment de
l'associacionisme 2020 a favor de diverses entitats
inscrites en la Junta Municipal de Pobles del Sud. (Núm.
expedient E-02301-2020-000424-00) Aprovat

concesión de subvenciones para el desarrollo de
proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento
del asociacionismo 2020 a favor de varias entidades
inscritas en la Junta Municipal de Pueblos del Sur. (Núm.
expediente E-02301-2020-000424-00) Aprobado

ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC

ÁREA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO
PÚBLICO

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament
d’una certificació corresponent a la gestió del servici
públic d'estacionament de vehicles en la via pública
davall control horari a la ciutat de València (ORA). (Núm.
expedient E-01801-2020-003828-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de
una certificación correspondiente a la gestión del servicio
público de estacionamiento de vehículos en la vía pública
bajo control horario en la ciudad de València (ORA).
(Núm. expediente E-01801-2020-003828-00) Aprobado

MOCIONS

MOCIONES

117

MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural.
Proposa aprovar la programació de l’Auditori ‘la Mutant’
per al mes de desembre de 2020. (Núm. expedient
E-01905-2020-000013-00) Aprovat

MOCIÓN de la concejala delegada de Acción Cultural.
Propone aprobar la programación del Auditorio ‘La
Mutant’ para el mes de diciembre de 2020. (Núm.
expediente E-01905-2020-000013-00) Aprobado

118

MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. MOCIÓN de la concejala delegada de Acción Cultural.
Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical Propone aprobar la programación del Teatro El Musical
per al mes de desembre de 2020. (Núm. expedient para el mes de diciembre de 2020. (Núm. expediente
E-01905-2020-000016-00) Aprovat
E-01905-2020-000016-00) Aprobado

116

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

119(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva
del lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici
d’Educació, pel sistema de lliure designació. (Núm.
expedient E-01101-2020-002276-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
definitiva del puesto de trabajo de jefatura de servicio
(TD) en el Servicio de Educación, por el sistema de libre
designación.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-002276-00) Aprobado

120(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar la creació d'una Àrea de Prioritat Residencial
denominada 'Ciutat Vella Nord' i els requisits, condicions
i procediments que regiran l'accés a esta Àrea. (Núm.
expedient E-01801-2020-004161-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar la creación de un Área de Prioridad Residencial
denominada 'Ciutat Vella Nord' y los requisitos,
condiciones y procedimientos que regirán el acceso a
dicha Área. (Núm. expediente E-01801-2020-004161-00)
Aprobado

121(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar la normativa per a l'obtenció de l’abonament de
transport EMT ambTU per a l'any 2021. (Núm. expedient
E-01801-2020-004372-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar la normativa para la obtención del abono de
transporte EMT ambTU para el año 2021. (Núm.
expediente E-01801-2020-004372-00) Aprobado

122(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del
transport col·lectiu urbà de València per a majors de 65
anys, jubilats, discapacitats i pensionistes per a l'any
2021. (Núm. expedient E-01801-2020-004489-00)
Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar la normativa para la obtención del Bono Oro del
transporte colectivo urbano de València para mayores de
65 años, jubilados, discapacitados y pensionistas para el
año 2021. (Núm. expediente E-01801-2020-004489-00)
Aprobado

123(E) SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar la convocatòria per a la concessió de premis de
la campanya de promoció del xicotet comerç per Nadal
2020:
'Rasca
i
gana'.
(Núm.
expedient
E-02901-2020-002606-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar la convocatoria para la concesión de
premios de la campaña de promoción del pequeño
comercio en Navidad 2020: 'Rasca y gana'. (Núm.
expediente E-02901-2020-002606-00) Aprobado
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