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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 11:30

23 d'octubre de 2017 / 23 de octubre de 2017

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 13 d'octubre de 2017.
celebrada el día 13 de octubre de 2017.

2

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre
de 2017. (Núm. expedient E-04302-2017-000019-00)

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Propone publicar los datos del
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
septiembre
de
2017.
(Núm.
expediente
E-04302-2017-000019-00)

3

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució
pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de
setembre
de
2017.
(Núm.
expedient
E-04302-2017-000020-00)

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Da cuenta de los estados de
ejecución presupuestaria y de situación de Tesorería a
30 de septiembre de 2017. (Núm. expediente
E-04302-2017-000020-00)

4

SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de
fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 6
d'octubre de 2017, de nomenament interí de deu
auxiliars
administratius/ves.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-001505-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar un error
de hecho contenido en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 6 de octubre de 2017, de
nombramiento
interino
de
diez
auxiliares
administrativos/as.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001505-00)

5

SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat
a favor de determinat personal adscrit al Departament de
Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i
Protecció Civil, en concepte de gratificacions pels
servicis extraordinaris prestats amb motiu de les
Eleccions Generals de 2015. (Núm. expedient
E-01101-2017-000846-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone abonar una
cantidad a favor de determinado personal adscrito al
Departamento de Bomberos, Prevención e Intervención
en Emergencias y Protección Civil, en concepto de
gratificaciones por los servicios extraordinarios prestados
con motivo de las Elecciones Generales de 2015. (Núm.
expediente E-01101-2017-000846-00)

6

SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat
a favor de determinat personal adscrit al Departament de
Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i
Protecció Civil, en concepte d'hores extraordinàries

SERVICIO DE PERSONAL. Propone abonar una
cantidad a favor de determinado personal adscrito al
Departamento de Bomberos, Prevención e Intervención
en Emergencias y Protección Civil, en concepto de horas
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prestades l'estiu de 2016.
E-01101-2017-001281-00)

(Núm.

expedient extraordinarias prestadas el verano de 2016. (Núm.
expediente E-01101-2017-001281-00)

7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat
a favor de determinat personal adscrit al Departament de
Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i
Protecció Civil, en concepte d'hores extraordinàries
prestades en octubre i novembre de 2016. (Núm.
expedient E-01101-2017-001280-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone abonar una
cantidad a favor de determinado personal adscrito al
Departamento de Bomberos, Prevención e Intervención
en Emergencias y Protección Civil, en concepto de horas
extraordinarias prestadas en octubre y noviembre de
2016. (Núm. expediente E-01101-2017-001280-00)

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat
a favor de determinat personal adscrit al Departament de
Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i
Protecció Civil, en concepte d'hores extraordinàries
prestades en novembre i desembre de 2016. (Núm.
expedient E-01101-2017-000855-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone abonar una
cantidad a favor de determinado personal adscrito al
Departamento de Bomberos, Prevención e Intervención
en Emergencias y Protección Civil, en concepto de horas
extraordinarias prestadas en noviembre y diciembre de
2016. (Núm. expediente E-01101-2017-000855-00)

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar un
d'alçada. (Núm. expedient E-01101-2016-001929-00)
recurso
de
alzada.
(Núm.
expediente
E-01101-2016-001929-00)

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar un
de reposició. (Núm. expedient E-01101-2017-001015-00) recurso
de
reposición.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001015-00)

11

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici
actiu a lloc de treball de personal subaltern (PH-N1-F1)
en el Servici de Joventut. (Núm. expedient
E-01101-2017-000931-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el reingreso al
servicio activo a puesto de trabajo de personal
subalterno (PH-N1-F1) en el Servicio de Juventud. (Núm.
expediente E-01101-2017-000931-00)

12

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici
actiu a lloc de treball reservat d'auxiliar de patrimoni
històric i cultura (JP3) en el Servici d'Acció Cultural.
(Núm. expedient E-01101-2017-000981-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el reingreso al
servicio activo a puesto de trabajo reservado de auxiliar
de patrimonio histórico y cultura (JP3) en el Servicio de
Acción
Cultural.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-000981-00)

13

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici SERVICIO DE PERSONAL. Propone el reingreso al
actiu a plaça d'auxiliar administrativa. (Núm. expedient servicio activo a plaza de auxiliar administrativa. (Núm.
E-01101-2017-001202-00)
expediente E-01101-2017-001202-00)

14

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de cap de secció mitjana (TD),
referència núm. 1454, en el Servici de Servicis Centrals
Tècnics, Secció Manteniment i Neteja d'Edificis
Municipals,
Zona
Nord.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-001585-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de jefatura de sección
media (TD), referencia núm. 1454, en el Servicio de
Servicios Centrales Técnicos, Sección Mantenimiento y
Limpieza de Edificios Municipales, Zona Norte. (Núm.
expediente E-01101-2017-001585-00)

15

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de cap de secció mitjana (TD),
referència núm. 1473, en el Servici de Servicis Centrals
Tècnics, Secció Manteniment i Neteja d'Edificis
Municipals,
Zona
Sud.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-001584-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de jefatura de sección
media (TD), referencia núm. 1473, en el Servicio de
Servicios Centrales Técnicos, Sección Mantenimiento y
Limpieza de Edificios Municipales, Zona Sur. (Núm.
expediente E-01101-2017-001584-00)

16

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis en el lloc d'auxiliar administratiu
secretaria delegació, grup polític o habilitat, referència
núm. 8809, en el Grup Municipal València en Comú.
(Núm. expedient E-01101-2017-001560-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios en el puesto de auxiliar
administrativo secretaría delegación, grupo político o
habilitado, referencia núm. 8809, en el Grupo Municipal
València
en
Comú.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001560-00)
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17

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar
administrativa secretaria delegació, grup polític o
habilitat, referència núm. 622, en ‘No inclosos en unitats
orgàniques’. (Núm. expedient E-01101-2017-001581-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios en el puesto de auxiliar
administrativa secretaría delegación, grupo político o
habilitado, referencia núm. 622, en ‘No incluidos en
unidades
orgánicas’.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001581-00)

18

SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar diverses
renúncies a nomenaments com a funcionaris interins i
per
millora
d'ocupació.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-001625-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar varias
renuncias a nombramientos como funcionarios interinos
y por mejora de empleo. (Núm. expediente
E-01101-2017-001625-00)

19

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte de prestació del servici de prevenció, detecció i
tractament del programa municipal ‘Absentisme escolar’
a la ciutat de València. (Núm. expedient
E-04101-2017-000009-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato de prestación del servicio de prevención,
detección y tratamiento del programa municipal
‘Absentismo escolar’ en la ciudad de València. (Núm.
expediente E-04101-2017-000009-00)

20

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en
l'Inventari Municipal de Béns l'edifici situat al carrer de la
Reina destinat a CMSS del Cabanyal. (Núm. expedient
E-05303-2017-000192-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone dar de alta en el
Inventario Municipal de Bienes el edificio situado en la
calle de la Reina destinado a CMSS del Cabañal. (Núm.
expediente E-05303-2017-000192-00)

21

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a
l'organisme autònom municipal Universitat Popular un
solar municipal situat entre els carrers d'Escalante i de
Josep
Benlliure.
(Núm.
expedient
E-05304-2017-000111-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone adscribir al
organismo autónomo municipal Universidad Popular un
solar municipal situado entre las calles Escalante y José
Benlliure. (Núm. expediente E-05304-2017-000111-00)

22

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de
contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer del
Doctor
Machí.
(Núm.
expedient
E-05305-2016-000060-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone enajenar, por
razón de colindancia, una parcela municipal situada en la
calle
Doctor
Machí.
(Núm.
expediente
E-05305-2016-000060-00)

23

SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i
la devolució de la fiança personal presentada per una
empresa beneficiària de les ajudes d'innovació social
2015. (Núm. expedient E-00202-2015-000429-00)

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
justificación y la devolución de la fianza personal
presentada por una empresa beneficiaria de las ayudas
de innovación social 2015. (Núm. expediente
E-00202-2015-000429-00)

24

SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i
la devolució de la fiança personal presentada per un
beneficiari de l'ajuda a projectes d'innovació social 2016.
(Núm. expedient E-00202-2016-000033-00)

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
justificación y la devolución de la fianza personal
presentada por un beneficiario de la ayuda a proyectos
de innovación social 2016. (Núm. expediente
E-00202-2016-000033-00)

25

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar una modificació per transferència de crèdits del
sector pressupostari del servici. (Núm. expedient
E-01201-2017-000516-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar una modificación por transferencia de
créditos del sector presupuestario del servicio. (Núm.
expediente E-01201-2017-000516-00)

26

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les
obres d'habilitació de la casa del Doctor Bartual. (Núm.
expedient E-01201-2017-000520-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a las obras de habilitación de la casa del
Doctor
Bartual.
(Núm.
expediente
E-01201-2017-000520-00)

27

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat Propone inadmitir la reclamación de responsabilidad
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patrimonial presentada amb número de registre 00110 patrimonial presentada con número de registro 00110
2016
117621.
(Núm.
expedient 2016
117621.
(Núm.
expediente
E-01305-2016-000593-00)
E-01305-2016-000593-00)
28

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. VZ-329, de 26 de gener de 2017, per la
qual s'aproven els preus i tarifes aplicables en 2017 en
l'aparcament públic subterrani situat al carrer de l'Heroi
Romeu. (Núm. expedient E-01801-2016-004459-00)

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución núm. VZ-329, de 26 de enero de 2017, por la
que se aprueban los precios y tarifas aplicables en 2017
en el aparcamiento público subterráneo situado en la
calle
Héroe
Romeu.
(Núm.
expediente
E-01801-2016-004459-00)

29

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació
del servici d'allotjament en el Col·legi Major Rector
Peset. (Núm. expedient E-01902-2017-000127-00)

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
prestación del servicio de alojamiento en el Colegio
Mayor
Rector
Peset.
(Núm.
expediente
E-01902-2017-000127-00)

30

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a distints treballs
de servicis de comunicació realitzats durant el mes de
febrer
de
2017.
(Núm.
expedient
E-01902-2017-000213-00)

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a distintos
trabajos de servicios de comunicación realizados durante
el mes de febrero de 2017. (Núm. expediente
E-01902-2017-000213-00)

31

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
tercera transferència de l’exercici 2017 a favor de
l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
(Núm. expedient E-01904-2017-000388-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
tercera transferencia del ejercicio 2017 a favor del
organismo autónomo municipal Junta Central Fallera.
(Núm. expediente E-01904-2017-000388-00)

32

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar una ordre de pagament a justificar en relació
amb els gastos derivats dels premis literaris 'Ciutat de
València',
XXXV
edició.
(Núm.
expedient
E-02000-2017-000113-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar una orden de pago a justificar en relación con
los gastos derivados de los premios literarios 'Ciutat de
València',
XXXV
edición.
(Núm.
expediente
E-02000-2017-000113-00)

33

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I
Proposa aprovar un reconeixement
corresponent a la reparació d'un banc de
Torres
dels
Serrans.
(Núm.
E-02001-2017-000623-00)

ARTÍSTIC.
d'obligació
pedra a les
expedient

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a la reparación de un banco
de piedra en las Torres de Serranos. (Núm. expediente
E-02001-2017-000623-00)

34

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de
pagament de diverses factures emeses per diferents
conceptes. (Núm. expedient E-02001-2017-000966-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar el reconocimiento de la
obligación de pago de varias facturas emitidas por
diferentes
conceptos.
(Núm.
expediente
E-02001-2017-000966-00)

35

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos
factures emeses per Imagine Service 2013, SLU. (Núm.
expedient E-02001-2017-001115-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
de dos facturas emitidas por Imagine Service 2013, SLU.
(Núm. expediente E-02001-2017-001115-00)

36

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d’una
factura presentada en concepte de reproducció a escala
de tres avions per a l'exposició 'Tempesta de ferro'.
(Núm. expedient E-02001-2017-001122-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
de una factura presentada en concepto de reproducción
a escala de tres aviones para la exposición 'Tempestad
de hierro'. (Núm. expediente E-02001-2017-001122-00)

37

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació derivada de la instal·lació reconocimiento de obligación derivada de la instalación
receptora de gas natural al col·legi públic ‘Lluís de receptora de gas natural en el colegio público ‘Lluís de
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Santàngel’. (Núm. expedient E-02101-2015-000275-00)

Santàngel’. (Núm. expediente E-02101-2015-000275-00)

38

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de prestació de
servicis
de
vigilància.
(Núm.
expedient
E-02101-2016-000344-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de prestación
de servicios de vigilancia. (Núm. expediente
E-02101-2016-000344-00)

39

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa donar de baixa el compromís pendent d'ingrés
en el concepte pressupostari 2016/4503003 ‘CJBS
AGÈNCIA
AMICS’.
(Núm.
expedient
E-02201-2014-000365-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone dar de baja el compromiso pendiente de ingreso
en el concepto presupuestario 2016/4503003 ‘CJBS
AGÈNCIA
AMICS’.
(Núm.
expediente
E-02201-2014-000365-00)

40

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per IDALIA
del projecte subvencionat en la convocatòria de meses
de solidaritat de l'any 2015. (Núm. expedient
E-02201-2015-000122-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por IDALIA
del proyecto subvencionado en la convocatoria de mesas
de solidaridad del año 2015. (Núm. expediente
E-02201-2015-000122-00)

41

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per
l'Associació Iniciatives Solidàries de la primera pròrroga
del conveni de col·laboració per al desenvolupament
d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb
dificultats d'accés a este. (Núm. expedient
E-02201-2015-000241-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por la
Asociación Iniciatives Solidàries de la primera prórroga
del convenio de colaboración para el desarrollo de un
programa de formación y empleo para jóvenes con
dificultades de acceso al mismo. (Núm. expediente
E-02201-2015-000241-00)

42

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre
de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de la
Mare de Déu de Campanar. (Núm. expedient
E-02201-2017-000095-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar y disponer el gasto del cuarto trimestre
de 2017 del arrendamiento de un local situado en la calle
Virgen
de
Campanar.
(Núm.
expediente
E-02201-2017-000095-00)

43

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre
de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de
l’Explorador
Andrés.
(Núm.
expedient
E-02201-2017-000112-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar y disponer el gasto del cuarto trimestre
de 2017 del arrendamiento de un local situado en la calle
Explorador
Andrés.
(Núm.
expediente
E-02201-2017-000112-00)

44

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre
de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de
Josep
d’Orga.
(Núm.
expedient
E-02201-2017-000116-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar y disponer el gasto del cuarto trimestre
de 2017 del arrendamiento de un local situado en la calle
José
de
Orga.
(Núm.
expediente
E-02201-2017-000116-00)

45

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre
de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de
l’Explorador
Andrés.
(Núm.
expedient
E-02201-2017-000118-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar y disponer el gasto del cuarto trimestre
de 2017 del arrendamiento de un local situado en la calle
Explorador
Andrés.
(Núm.
expediente
E-02201-2017-000118-00)

46

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre
de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer del
Gravador Manuel Peleguer. (Núm. expedient
E-02201-2017-000130-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar y disponer el gasto del cuarto trimestre
de 2017 del arrendamiento de un local situado en la calle
Grabador Manuel Peleguer. (Núm. expediente
E-02201-2017-000130-00)

47

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre
de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer dels
Carters. (Núm. expedient E-02201-2017-000159-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar y disponer el gasto del cuarto trimestre
de 2017 del arrendamiento de un local situado en la calle
Carteros. (Núm. expediente E-02201-2017-000159-00)
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48

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a reparacions menors en vivendes
adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda. (Núm.
expedient E-02201-2017-000325-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a reparaciones menores en viviendas
adscritas al Programa de Acceso a la Vivienda. (Núm.
expediente E-02201-2017-000325-00)

49

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació de les aportacions
econòmiques lliurades a favor de Metges del Món, en
virtut del conveni de col·laboració per al
desenvolupament del programa ‘Bus solidari'. (Núm.
expedient E-02201-2014-000801-00)

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación de las aportaciones
económicas libradas a favor de Médicos del Mundo, en
virtud del convenio de colaboración para el desarrollo del
programa
‘Bus
solidario’.
(Núm.
expediente
E-02201-2014-000801-00)

50

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada
per AMARANTA (Fundació de Solidaritat) del projecte
subvencionat en la convocatòria de cooperació
internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
(Núm. expedient E-02201-2016-000190-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la reformulación
solicitada por AMARANTA (Fundación de Solidaridad)
del proyecto subvencionado en la convocatoria de
cooperación internacional para el desarrollo del año
2016. (Núm. expediente E-02201-2016-000190-00)

51

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini
d’execució i la modificació sol·licitada per MUSOL del
projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació
internacional per al desenvolupament 2016. (Núm.
expedient E-02201-2016-000190-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la ampliación del plazo
de ejecución y la modificación solicitada por MUSOL del
proyecto subvencionado en la convocatoria de
cooperación internacional para el desarrollo 2016. (Núm.
expediente E-02201-2016-000190-00)

52

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de
subvencions
a
entitats
ciutadanes
per
al
desenvolupament de projectes de participació ciutadana
dirigits al foment de l'associacionisme corresponents a la
convocatòria de la Junta Municipal de Marítim. (Núm.
expedient E-02301-2017-000332-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
concesión de subvenciones a entidades ciudadanas para
el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
dirigidos al fomento del asociacionismo correspondientes
a la convocatoria de la Junta Municipal de Marítimo.
(Núm. expediente E-02301-2017-000332-00)

53

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació en concepte de realització de pintura mural
per al projecte ‘Art Urbà’ organitzat per la Junta
Municipal
de
Marítim.
(Núm.
expedient
E-02301-2017-000477-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de realización
de pintura mural para el proyecto ‘Arte Urbano’
organizado por la Junta Municipal de Marítimo. (Núm.
expediente E-02301-2017-000477-00)

54

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto
del Concurs de Betlems de la Junta Municipal d’Abastos
2017. (Núm. expedient E-02301-2017-000740-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
convocatoria y el gasto del Concurso de Belenes de la
Junta Municipal de Abastos 2017. (Núm. expediente
E-02301-2017-000740-00)

55

SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació corresponent a una factura
emesa pel concepte de ‘Dinamització públic infantil de
les jornades Societat Civil, Alimentació i Ciutats
Sostenibles’. (Núm. expedient E-02310-2017-000262-00)

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a una factura emitida por el concepto de ‘Dinamización
público infantil de las jornadas Sociedad Civil,
Alimentación y Ciudades Sostenibles’. (Núm. expediente
E-02310-2017-000262-00)

56

SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació
de pagament d'una factura corresponent a la prestació
de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de
Benimàmet. (Núm. expedient E-02401-2016-002746-00)

SERVICIO DE SANIDAD. Propone reconocer la
obligación de pago de una factura correspondiente a la
prestación de servicios de gestión del centro de acogida
de animales de Benimámet. (Núm. expediente
E-02401-2016-002746-00)
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57

SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL,
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació en concepte
d'entrega de huit banderes Ecoplayas com a guardons
obtinguts per les platges de València. (Núm. expedient
E-02410-2017-000082-00)

SERVICIO
DE
CALIDAD
Y
ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y
PLAYAS. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación en concepto de entrega de ocho banderas
Ecoplayas como galardones obtenidos por las playas de
València. (Núm. expediente E-02410-2017-000082-00)

58

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar preus contradictoris aplicables al contracte de
‘Gestió del servici de neteja i conservació del sistema
municipal
de
sanejament’.
(Núm.
expedient
E-02701-2006-000180-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar precios contradictorios aplicables al contrato de
‘Gestión del servicio de limpieza y conservación del
sistema municipal de saneamiento’. (Núm. expediente
E-02701-2006-000180-00)

59

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA. Proposa
concedir una pròrroga en el termini d’execució del
projecte de renovació i millora de la xarxa de distribució
d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2016. (Núm.
expedient E-02701-2016-000145-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
conceder una prórroga en el plazo de ejecución del
proyecto de renovación y mejora de la red de distribución
de agua potable y baja presión. Ejercicio 2016. (Núm.
expediente E-02701-2016-000145-00)

60

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2017
aplicable a ‘Conservació’ del contracte de gestió del
servici de neteja i conservació del sistema municipal de
sanejament. (Núm. expedient E-02701-2016-000457-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar el coeficiente de revisión de precios para el año
2017 aplicable a ‘Conservación’ del contrato de gestión
del servicio de limpieza y conservación del sistema
municipal de saneamiento. (Núm. expediente
E-02701-2016-000457-00)

61

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar els
condicionants aplicables a la concessió d'una subvenció
nominativa a favor de la Fundación de Cementerios
Británicos
en
España.
(Núm.
expedient
E-02802-2017-000267-00)

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone aprobar los
condicionantes aplicables a la concesión de una
subvención nominativa a favor de la Fundación de
Cementerios Británicos en España. (Núm. expediente
E-02802-2017-000267-00)

62

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de certificació del
servici de manteniment, conservació i explotació dels
forns
crematoris.
(Núm.
expedient
E-02802-2017-000324-00)

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de
certificación del servicio de mantenimiento, conservación
y explotación de los hornos crematorios. (Núm.
expediente E-02802-2017-000324-00)

63

SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la segona
pròrroga de l'acord marc per a l'execució de les obres en
general i de la construcció d'unitats de soterrament en
els cementeris municipals de València. (Núm. expedient
E-02802-2017-000350-00)

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Propone aprobar la
segunda prórroga del acuerdo marco para la ejecución
de las obras en general y de la construcción de unidades
de enterramiento en los cementerios municipales de
València. (Núm. expediente E-02802-2017-000350-00)

64

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar el projecte tècnic per a determinar les patologies
existents en el forjat de la nau 3 del mercat de Castella.
(Núm. expedient E-02901-2016-000028-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar el proyecto técnico para determinar las
patologías existentes en el forjado de la nave 3 del
mercado
de
Castilla.
(Núm.
expediente
E-02901-2016-000028-00)

65

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. GO-7064, d’11 de novembre de 2016,
per la qual es va resoldre extingir una autorització per a
l'exercici de la venda en el mercat periòdic festiu de la
plaça
Redona.
(Núm.
expedient
E-02901-2016-000506-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-7064, de 11 de noviembre
de 2016, por la que se resolvió extinguir una autorización
para el ejercicio de la venta en el mercado periódico
festivo de la plaza Redonda. (Núm. expediente
E-02901-2016-000506-00)

66

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
aprovar l'addenda 2017 al conveni de col·laboració en el Propone aprobar la adenda 2017 al convenio de
marc del V Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València.
(Núm. expedient E-02902-2017-000881-00)
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colaboracion en el marco del V Pacto por el Empleo de la
ciudad
de
València.
(Núm.
expediente
E-02902-2017-000881-00)
67

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de
Marià Alapont (Benimàmet). (Núm. expedient
E-03103-2013-000046-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
calle Mariano Alapont (Benimámet). (Núm. expediente
E-03103-2013-000046-00)

68

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al camí fondo a efecto la expropiación de una parcela situada en el
del Grau. (Núm. expedient E-03103-2013-000048-00)
camino hondo del Grao. (Núm. expediente
E-03103-2013-000048-00)

69

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació de l'aprofitament urbanístic
procedent d'una aportació al PAI ‘Ciutat de Mislata’.
(Núm. expedient E-03103-2013-000059-00)

70

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de a efecto la expropiación de una parcela situada en la
l’Aurora. (Núm. expedient E-03103-2014-000037-00)
calle
Aurora.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000037-00)

71

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de a efecto la expropiación de una parcela situada en la
l’Aurora. (Núm. expedient E-03103-2014-000039-00)
calle
Aurora.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000039-00)

72

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d'una reserva d'aprofitament
urbanístic d’una parcel·la situada a la plaça de
Benimarfull. (Núm. expedient E-03103-2014-000044-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una reserva de
aprovechamiento urbanístico de una parcela situada en
la
plaza
Benimarfull.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000044-00)

73

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de
Salvador
Perles.
(Núm.
expedient
E-03103-2014-000049-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
calle
Salvador
Perles.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000049-00)

74

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer de
Salvador
Perles.
(Núm.
expedient
E-03103-2014-000050-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
calle
Salvador
Perles.
(Núm.
expediente
E-03103-2014-000050-00)

75

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada entre els
carrers d’Álvarez de Sotomayor, del Castell de Cullera i
de Fernando Cabedo Torrents (dibuixant). (Núm.
expedient E-03103-2014-000054-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada entre las
calles Álvarez de Sotomayor, Castillo de Cullera y
Fernando Cabedo Torrents (dibujante). (Núm. expediente
E-03103-2014-000054-00)

76

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d'una parcel·la situada als carrers de
Sant Vicent Màrtir i de l'Arquitecte Monleón. (Núm.
expedient E-03103-2014-000056-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en las
calles San Vicente Mártir y Arquitecto Monleón. (Núm.
expediente E-03103-2014-000056-00)

77

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar
disponible el crèdit reservat en la proposta de gasto
núm. 2017/4457 i aprovar la proposta de gasto núm.
2017/4882 pel mateix import. (Núm. expedient
O-03201-2017-000007-00)

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
declarar disponible el crédito reservado en la propuesta
de gasto núm. 2017/4457 y aprobar la propuesta de
gasto núm. 2017/4882 por el mismo importe. (Núm.
expediente O-03201-2017-000007-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación del aprovechamiento urbanístico
procedente de una aportación al PAI ‘Ciudad de Mislata’.
(Núm. expediente E-03103-2013-000059-00)
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78

SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte
per a l'execució de les obres ‘Enjardinament provisional i
horts escolars entre els carrers de l'Impressor Montfort i
de Salabert’. (Núm. expedient E-04001-2017-000377-00)

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar el
proyecto para la ejecución de las obras ‘Ajardinamiento
provisional y huertos escolares entre las calles Impresor
Montfort
y
Salavert’.
(Núm.
expediente
E-04001-2017-000377-00)

79

SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte
d'obres ‘Enjardinament entre els carrers del Pintor
Maella, de Carolina Álvarez, de Samuel Ros i l'avinguda
de
les
Balears’.
(Núm.
expedient
E-04001-2017-000380-00)

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar el
proyecto de obras ‘Ajardinamiento entre las calles Pintor
Maella, Carolina Álvarez, Samuel Ros y avenida
Baleares’. (Núm. expediente E-04001-2017-000380-00)

80

SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una
transferència a favor de l’organisme autònom municipal
Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria
i Paisatge. (Núm. expedient E-04001-2017-000880-00)

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar una
transferencia a favor del organismo autónomo municipal
Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de
Jardinería
y
Paisaje.
(Núm.
expediente
E-04001-2017-000880-00)

81

CONSELL AGRARI MUNICIPAL. Proposa aprovar el
projecte d'Ordenança reguladora del banc de terres
agrícoles
de
València.
(Núm.
expedient
E-70009-2017-000001-00)

CONSELL AGRARI MUNICIPAL. Propone aprobar el
proyecto de Ordenanza reguladora del banco de tierras
agrícolas
de
València.
(Núm.
expediente
E-70009-2017-000001-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

82(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament corresponent a dos
certificacions 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-01801-2017-002967-00)

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
reconocer la obligación de pago correspondiente a dos
certificaciones 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-01801-2017-002967-00)

83(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de les subvencions concedides a
determinades comissions falleres per a la construcció
dels seus monuments amb motiu de les Falles 2017.
(Núm. expedient E-01904-2016-000597-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a
determinadas comisiones falleras para la construcción de
sus monumentos con motivo de las Fallas 2017. (Núm.
expediente E-01904-2016-000597-00)

84(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar l'increment del gasto per a atendre el
pagament de les nòmines del Programa d'Atenció a
l'Exclusió Social (PAES) de l'últim trimestre de 2017.
(Núm. expedient E-02201-2017-000013-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el incremento del gasto para atender el
pago de las nóminas del Programa de Atención a la
Exclusión Social (PAES) del último trimestre de 2017.
(Núm. expediente E-02201-2017-000013-00)

85(E) SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació corresponent a una factura
emesa pel concepte de ‘Sonorització de les jornades
Societat Civil, Alimentació i Ciutats Sostenibles’. (Núm.
expedient E-02310-2017-000263-00)

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a una factura emitida por el concepto de ‘Sonorización
de las jornadas Sociedad Civil, Alimentación y Ciudades
Sostenibles’.
(Núm.
expediente
E-02310-2017-000263-00)

86(E) SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL,
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa
aprovar un reconeixement d’obligació corresponent al
servici d'arreplegada i incineració de dos tortugues
encallades
a
la
platja.
(Núm.
expedient
E-02410-2017-000088-00)

SERVICIO
DE
CALIDAD
Y
ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y
PLAYAS. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente al servicio de recogida e
incineración de dos tortugas varadas en la playa. (Núm.
expediente E-02410-2017-000088-00)

87(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
aprovar una modificació per transferència de crèdits del Propone aprobar una modificación por transferencia de
sector pressupostari d'Ocupació i Emprenedoria. (Núm. créditos del sector presupuestario de Empleo y
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expedient E-02902-2017-001106-00)

Emprendimiento.
(Núm.
E-02902-2017-001106-00)

88(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació de les factures
corresponents a les quotes municipals 7 a 11 de la
reparcel·lació de ‘Músic Chapí’. (Núm. expedient
E-03102-2011-000013-00)

expediente

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación de las facturas
correspondientes a las cuotas municipales 7 a 11 de la
reparcelación de ‘Músico Chapí’. (Núm. expediente
E-03102-2011-000013-00)

89(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada a la partida a efecto la expropiación de una parcela situada en la
de Malilla. (Núm. expedient E-03103-2013-000083-00)
partida
de
Malilla.
(Núm.
expediente
E-03103-2013-000083-00)
90(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer del a efecto la expropiación de una parcela situada en la
Riu Bidasoa. (Núm. expedient E-03103-2015-000061-00) calle
Río
Bidasoa.
(Núm.
expediente
E-03103-2015-000061-00)
91(E) SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a
efecte l'expropiació d’una parcel·la situada a la plaça del
Músic
Moreno
Gans.
(Núm.
expedient
E-03103-2017-000004-00)

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone llevar
a efecto la expropiación de una parcela situada en la
plaza Músico Moreno Gans. (Núm. expediente
E-03103-2017-000004-00)

92(E) SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I
PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar l'adaptació del
projecte d'urbanització del PAI per al desenvolupament
de la unitat d'execució ‘Riu Bidasoa-Joan Piñol’. (Núm.
expedient E-03301-2016-000007-00)

SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y
PROGRAMACIÓN. Propone aprobar la adaptación del
proyecto de urbanización del PAI para el desarrollo de la
unidad de ejecución ‘Río Bidasoa-Juan Piñol’. (Núm.
expediente E-03301-2016-000007-00)

93(E) SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES
D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2982,
de 12 de juliol de 2016, i concedir un modificat de
llicència
de
canvi
d'ús.
(Núm.
expedient
E-03501-2016-000188-00)

SERVICIO LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN. Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm.
SM-2982, de 12 de julio de 2016, y conceder un
modificado de licencia de cambio de uso. (Núm.
expediente E-03501-2016-000188-00)

94(E) SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent als treballs
d'adequació de seguretat de les fonts ornamentals per a
millorar les instal·lacions existents a la zona Nord de la
ciutat. (Núm. expedient E-04001-2016-000894-00)

SERVICIO DE JARDINERÍA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a los
trabajos de adecuación de seguridad de las fuentes
ornamentales para mejorar las instalaciones existentes
en la zona Norte de la ciudad. (Núm. expediente
E-04001-2016-000894-00)

95(E) MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació sobre canvi
en la gestió de les escoles infantils Solc, Quatre
Carreres i Gent Menuda. (Núm. expedient
O-02101-2017-000242-00)

MOCIÓN de la concejala delegada de Educación sobre
cambio en la gestión de las escuelas infantiles Solc,
Quatre Carreres y Gent Menuda. (Núm. expediente
O-02101-2017-000242-00)

96(E) SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar la SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
convocatòria per a la realització de projectes d'innovació convocatoria para la realización de proyectos de
social 2017. (Núm. expedient E-00202-2017-000039-00) innovación
social
2017.
(Núm.
expediente
E-00202-2017-000039-00)
97(E) SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar
tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres
‘Adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric
de la Gola del Pujol a la Devesa de l'Albufera de
València’. (Núm. expedient E-03602-2017-000202-00)

SERVICIO DEVESA-ALBUFERA. Propone aprobar
técnicamente el proyecto básico y de ejecución de las
obras ‘Adaptación en materia de accesibilidad del
itinerario histórico de la Gola de Puchol en la Devesa de
la Albufera de València’. (Núm. expediente
E-03602-2017-000202-00)
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JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

98(E) SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa modificar les
normes i terminis aplicables a les operacions de
tancament de la comptabilitat i de la liquidació del
Pressupost municipal de l'exercici 2017. (Núm. expedient
E-04301-2017-000190-00)

SERVICIO DE CONTABILIDAD. Propone modificar las
normas y plazos aplicables a las operaciones de cierre
de la contabilidad y de la liquidación del Presupuesto
municipal del ejercicio 2017. (Núm. expediente
E-04301-2017-000190-00)

99(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el abono
d'interessos
legals.
(Núm.
expedient de
intereses
legales.
(Núm.
expediente
E-01002-2016-000044-00)
E-01002-2016-000044-00)
100(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d’una oficiala de servicis per al
Servici
d’Acció
Cultural.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-001505-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de una oficiala de servicios para
el Servicio de Acción Cultural. (Núm. expediente
E-01101-2017-001505-00)

101(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí SERVICIO DE PERSONAL. Propone el nombramiento
de tres auxiliars administratives. (Núm. expedient interino de tres auxiliares administrativas. (Núm.
E-01101-2017-001578-00)
expediente E-01101-2017-001578-00)
102(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
de personal tècnic mitjà en el Servici de Vivenda. (Núm. temporal de personal técnico medio en el Servicio de
expedient E-01101-2017-001668-00)
Vivienda. (Núm. expediente E-01101-2017-001668-00)
103(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal auxiliar administratiu en Titular de l'Òrgan de
Suport a la Junta de Govern Local. (Núm. expedient
E-01101-2017-001682-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal auxiliar administrativo en Titular del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. (Núm.
expediente E-01101-2017-001682-00)

104(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar
l'execució de les obres de ‘Construcció de l'aparcament
a la plaça de Ciutat de Bruges-Mercat Central’, convocar
procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el
gasto
corresponent.
(Núm.
expedient
E-04101-2017-000135-00)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
ejecución de las obras de ‘Construcción del
aparcamiento en la plaza Ciudad de Brujas-Mercado
Central’, convocar procedimiento abierto y aprobar los
pliegos de condiciones y el gasto correspondiente. (Núm.
expediente E-04101-2017-000135-00)

105(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de
treball de tècnic/a educador/a social per a futurs
nomenaments per millora d'ocupació i interins. (Núm.
expedient E-01101-2017-000284-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone constituir bolsa de
trabajo de técnico/a educador/a social para futuros
nombramientos por mejora de empleo e interinos. (Núm.
expediente E-01101-2017-000284-00)
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