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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

3 de novembre de 2017 / 3 de noviembre 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 27 d'octubre de 2017.
celebrada el día 27 de octubre de 2017.

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4,
desestimatòria del Recurs PO núm. 101/12, sobre
denegació de llicència d'edificació. (Núm. expedient
E-00501-2012-000147-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, desestimatoria del
Recurso PO núm. 101/12, sobre denegación de licencia
de
edificación.
(Núm.
expediente
E-00501-2012-000147-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4,
desestimatòria del Recurs PA núm. 348/16, en matèria
de responsabilitat patrimonial. (Núm. expedient
E-00501-2017-000291-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, desestimatoria del
Recurso PA núm. 348/16, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000291-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9,
desestimatòria del Recurs PA núm. 22/17, sobre
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2017-000292-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, desestimatoria del
Recurso PA núm. 22/17, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000292-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1,
desestimatòria del Recurs PA núm. 263/17, de
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2017-000282-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, desestimatoria del
Recurso PA núm. 263/17, de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000282-00)

6

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. 6, Contencioso-Administrativo núm. 6, estimatoria del
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estimatòria del Recurs PA núm. 59/17, en matèria de Recurso PA núm. 59/17, en materia de responsabilidad
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000283-00)
E-00501-2017-000283-00)
7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error
material de transcripció advertit en l'acord de la Junta de
Govern Local de 27 d'octubre de 2017, relatiu a
l'adscripció al lloc de treball de cap secció mitjana (TD)
en el Servici de Descentralització i Participació
Ciutadana. (Núm. expedient E-01101-2017-001212-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar un error
material de transcripción advertido en el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 27 de octubre de 2017,
relativo a la adscripción al puesto de trabajo de jefatura
sección media (TD) en el Servicio de Descentralización y
Participación
Ciudadana.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001212-00)

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar un ingrés
en concepte d'incentiu per contribuir a la disminució i
prevenció de la sinistralitat laboral. (Núm. expedient
E-01101-2017-001408-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar un ingreso
en concepto de incentivo por contribuir a la disminución y
prevención de la siniestralidad laboral. (Núm. expediente
E-01101-2017-001408-00)

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
disponibilitat de crèdits d'economies de IT d’abril a juliol disponibilidad de créditos de economías de IT de abril a
de 2017. (Núm. expedient E-01101-2017-001714-00)
julio
de
2017.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001714-00)

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar la renuncia
a un nomenament interí com a professor de música, a un nombramiento interino como profesor de música,
solfeig. (Núm. expedient E-01101-2017-001709-00)
solfeo. (Núm. expediente E-01101-2017-001709-00)

11

SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar la renuncia
a un nomenament interí com a auxiliar administrativa. a un nombramiento interino como auxiliar administrativa.
(Núm. expedient E-01101-2017-001729-00)
(Núm. expediente E-01101-2017-001729-00)

12

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el
procediment per a contractar la prestació del servici de
gestió integral de la residència i centre de dia de
persones amb discapacitat intel·lectual ‘La Nostra
Casa-Vall de la Ballestera’, classificar les proposicions i
requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa
prèviament a l'adjudicació del contracte. (Núm.
expedient E-04101-2016-000004-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone declarar válido el
procedimiento para contratar la prestación del servicio de
gestión integral de la residencia y centro de día para
personas con discapacidad intelectual ‘La Nostra
Casa-Vall de la Ballestera’, clasificar las proposiciones y
requerir a la oferta económicamente más ventajosa
previamente a la adjudicación del contrato. (Núm.
expediente E-04101-2016-000004-00)

13

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el
procediment per a contractar l’execució de les obres de
‘Reparació i reforç en la nau de pescateria del mercat de
Russafa’, classificar les proposicions i requerir l'oferta
econòmicament més avantatjosa prèviament a
l'adjudicació
del
contracte.
(Núm.
expedient
E-04101-2016-000125-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone declarar válido el
procedimiento para contratar la ejecución de las obras de
‘Reparación y refuerzo en la nave de pescadería del
mercado de Ruzafa’, clasificar las proposiciones y
requerir a la oferta económicamente más ventajosa
previamente a la adjudicación del contrato. (Núm.
expediente E-04101-2016-000125-00)

14

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el
procediment per a contractar la prestació del servici
d'assistència i col·laboració a la inspecció tributària de
l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i
requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa
prèviament a l'adjudicació del contracte. (Núm.
expedient E-04101-2016-000197-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone declarar válido el
procedimiento para contratar la prestación del servicio de
asistencia y colaboración a la inspección tributaria del
Ayuntamiento de València, clasificar las proposiciones y
requerir a la oferta económicamente más ventajosa
previamente a la adjudicación del contrato. (Núm.
expediente E-04101-2016-000197-00)

15

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa concedir la
conformitat a la transmissió de la condició de
concessionari per a la utilització privativa d'una plaça
d'aparcament.
(Núm.
expedient
E-05302-2006-002100-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone conceder la
conformidad a la transmisión de la condición de
concesionario para la utilización privativa de una plaza
de
aparcamiento.
(Núm.
expediente
E-05302-2006-002100-00)
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16

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa la rectificació en
l'Inventari Municipal del valor d'inventari, per error
material, dels codis 1.S1.10.509, 1.S1.10.510 i
1.S1.10.511. (Núm. expedient E-05303-2017-000214-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone la rectificación en
el Inventario Municipal del valor de inventario, por error
material, de los códigos 1.S1.10.509, 1.S1.10.510 y
1.S1.10.511.
(Núm.
expediente
E-05303-2017-000214-00)

17

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adscripció d'un
immoble rural situat al camí del Cementeri a la Delegació
de Cooperació al Desenvolupament i Migració. (Núm.
expedient E-05304-2017-000113-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone la adscripción de
un inmueble rural situado en el camino del Cementerio a
la Delegació de Cooperación al Desarrollo y Migración.
(Núm. expediente E-05304-2017-000113-00)

18

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de
contigüitat, unes parcel·les municipals situades als
carrers de Jaca i d’Almassora. (Núm. expedient
E-05305-2017-000029-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone enajenar, por
razón de colindancia, unas parcelas municipales situadas
en las calles Jaca y Almazora. (Núm. expediente
E-05305-2017-000029-00)

19

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar a títol
lucratiu la nua propietat d'una vivenda situada al carrer
del Penyagolosa, per al seu destí a l'ús de famílies en
situació de vulnerabilitat o exclusió social o per a famílies
monoparentals o dones víctimes de violència de gènere.
(Núm. expedient E-05305-2017-000043-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aceptar a título
lucrativo la nuda propiedad de una vivienda situada en la
calle Peñagolosa, para su destino al uso de familias en
situación de vulnerabilidad o exclusión social o para
familias monoparentales o mujeres víctimas de violencia
de género. (Núm. expediente E-05305-2017-000043-00)

20

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització
per a transmetre la concessió existent sobre el sòl
municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia. (Núm.
expedient E-05307-2017-000073-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aprobar la
autorización para transmitir la concesion existente sobre
el suelo municipal de un inmueble situado en la calle
Pavía. (Núm. expediente E-05307-2017-000073-00)

21

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a
factures de servicis postals. (Núm. expedient
E-01201-2017-000597-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a facturas de servicios postales. (Núm.
expediente E-01201-2017-000597-00)

22

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la realització
d'anàlisi de substàncies estupefaents. (Núm. expedient
E-01401-2017-005981-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
realización de análisis de sustancias estupefacientes.
(Núm. expediente E-01401-2017-005981-00)

23

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
sol·licitar a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l'Energia (IDEA), una subvenció destinada a la redacció i
elaboració d'un Pla de transport sostenible al centre de
treball de l'Ajuntament de València. (Núm. expedient
E-01801-2017-003165-00)

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
solicitar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDEA), una subvención destinada a la redacción
y elaboración de un Plan de transporte sostenible al
centro de trabajo del Ayuntamiento de València. (Núm.
expediente E-01801-2017-003165-00)

24

SERVICI D'ESPORTS. Proposa modificar la Resolució
núm. Z-274, de 9 d'agost de 2017, relativa a l'aprovació
del gasto de les obres de tancament de la pista
ensostrada del poliesportiu de Natzaret. (Núm. expedient
E-01903-2017-000409-00)

SERVICIO DE DEPORTES. Propone modificar la
Resolución núm. Z-274, de 9 de agosto de 2017, relativa
a la aprobación del gasto de las obras de cerramiento de
la pista techada del polideportivo de Nazaret. (Núm.
expediente E-01903-2017-000409-00)

25

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de Russafa-fa Escola
de
Tabal
i
Dolçaina.
(Núm.
expedient
E-01904-2015-000608-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Russafa-fa
Escola de Tabal i Dolçaina. (Núm. expediente
E-01904-2015-000608-00)

26

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació a favor de Taller de Manolo reconocimiento de obligación a favor de Taller de Manolo
Martín, SL. (Núm. expedient E-01904-2016-000591-00)
Martín, SL. (Núm. expediente E-01904-2016-000591-00)

27

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar la
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composició de la comissió qualificadora que ha
d'intervindre en la concessió de la beca de catalogació i
informatització de fons de la Biblioteca Històrica
Municipal i Hemeroteca Municipal, XV edició. (Núm.
expedient E-01905-2017-000098-00)

composición de la comisión calificadora que ha de
intervenir en la concesión de la beca de catalogación e
informatización de fondos de la Biblioteca Histórica
Municipal y Hemeroteca Municipal, XV edición. (Núm.
expediente E-01905-2017-000098-00)

28

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar el nomenament del jurat del Premi
Senyera d'Arts Visuals 2017. (Núm. expedient
E-02001-2017-000321-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar el nombramiento del
jurado del Premio Senyera de Artes Visuales 2017.
(Núm. expediente E-02001-2017-000321-00)

29

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació en concepte de prestació d'un reconocimiento de obligación en concepto de prestación
servici
de
transport.
(Núm.
expedient de un servicio de transporte. (Núm. expediente
E-02101-2017-000435-00)
E-02101-2017-000435-00)

30

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per
l'Associació Romanesa de València (AROVA) 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 la
Asociación Rumana de Valencia (AROVA) del proyecto
subvencionado en la convocatoria de mesas de
solidaridad del año 2015. (Núm. expediente
E-02201-2015-000122-00)

31

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació d’una
factura del contracte del servici de suport a la intervenció
integral amb famílies del cens de vivenda precària de la
ciutat
de
València.
(Núm.
expedient
E-02201-2017-000305-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación de una
factura del contrato del servicio de apoyo a la
intervención integral con familias del censo de vivienda
precaria de la ciudad de València. (Núm. expediente
E-02201-2017-000305-00)

32

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la
Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de
Trobada Familiar de València durant l’any 2017. (Núm.
expedient E-02201-2017-000324-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el convenio de colaboración con la
Generalitat Valenciana para el mantenimiento del Punto
de Encuentro Familiar de València durante el año 2017.
(Núm. expediente E-02201-2017-000324-00)

33

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-02201-2017-000335-00)

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-02201-2017-000335-00)

34

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa sol·licitar a
la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la
designació d’interventor per a la recepció de les obres de
construcció del centre municipal d’activitats per a
persones majors Montolivet, finançades amb càrrec al
pla de suport a la inversió productiva en municipis de la
Comunitat
Valenciana.
(Núm.
expedient
E-02201-2011-001753-00)

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
solicitar a la Intervención General de la Generalitat
Valenciana la designación de interventor para la
recepción de las obras de construcción del centro
municipal de actividades para personas mayores
Monteolivete, financiadas con cargo al plan de apoyo a la
inversión productiva en municipios de la Comunidad
Valenciana. (Núm. expediente E-02201-2011-001753-00)

35

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del
centre de dia la Puríssima per a persones majors
dependents. (Núm. expedient E-02224-2017-000441-00)

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a la gestión del centro de día la Purísima para personas
mayores
dependientes.
(Núm.
expediente
E-02224-2017-000441-00)

36

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa el
reajustament provisional de crèdit relatiu al contracte
d'obres de reparació i reforç en la nau de pescateria del
mercat
de
Russafa.
(Núm.
expedient
E-02901-2017-001789-00)

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone el reajuste provisional de crédito relativo al
contrato de obras de reparación y refuerzo en la nave de
pescadería del mercado de Ruzafa. (Núm. expediente
E-02901-2017-001789-00)

4/7
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
04/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
3 de novembre de 2017 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
3 de noviembre de 2017 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: pxFI P6ND T27v YblZ rfCE qyuZ x/k=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

37

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la justificació de les ajudes municipals a les
iniciatives empresarials ‘València Emprén Jove 2015’.
(Núm. expedient E-00202-2015-000046-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la justificación de las ayudas
municipales a las iniciativas empresariales ‘València
Emprende
Joven
2015’.
(Núm.
expediente
E-00202-2015-000046-00)

38

SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost
d'ingressos corresponent a la subvenció ‘FPE 2015
Operacions bàsiques de cuina’. (Núm. expedient
E-02902-2015-000495-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reconocer derechos y minorar el compromiso en
el Presupuesto de ingresos correspondiente a la
subvención ‘FPE 2015 Operaciones básicas de cocina’.
(Núm. expediente E-02902-2015-000495-00)

39

SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost
d'ingressos corresponent a la subvenció ‘FPE 2015
Operacions bàsiques de restaurant i bar’. (Núm.
expedient E-02902-2015-000496-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reconocer derechos y minorar el compromiso en
el Presupuesto de ingresos correspondiente a la
subvención ‘FPE 2015 Operaciones básicas de
restaurante
y
bar’.
(Núm.
expediente
E-02902-2015-000496-00)

40

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a
la
contractació
2015.
(Núm.
expedient
E-02902-2016-000286-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone la resolución del procedimiento de reintegro de
una cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales a la contratación 2015. (Núm. expediente
E-02902-2016-000286-00)

41

SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar tècnicament el projecte d'obres ‘Renovació
d'infraestructures al carrer de Galícia’. (Núm. expedient
E-03301-2017-000160-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar técnicamente el proyecto de obras
‘Renovación de infraestructuras de la calle Galicia’.
(Núm. expediente E-03301-2017-000160-00)

42

SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES
D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució núm. SM-752,
de 23 de febrer de 2017, sobre modificació de llicència.
(Núm. expedient E-03501-2013-000377-00)

SERVICIO LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN. Propone desestimar el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm.
SM-752, de 23 de febrero de 2017, sobre modificación
de licencia. (Núm. expediente E-03501-2013-000377-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

43(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una GABINETE DE ALCALDÍA. Propone conceder una
subvenció a Aspaym Comunitat Valenciana. (Núm. subvención a Aspaym Comunidad Valenciana. (Núm.
expedient E-00201-2017-000013-00)
expediente E-00201-2017-000013-00)
44(E) GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una GABINETE DE ALCALDÍA. Propone conceder una
subvenció a l'Associació Malalts de Ciutat. (Núm. subvención a la Asociación Malalts de Ciutat. (Núm.
expedient E-00201-2017-000030-00)
expediente E-00201-2017-000030-00)
45(E) ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8,
desestimatòria del Recurs PA núm. 447/16, interposat
contra la imposició de dos faltes disciplinàries greus per
desobediència als superiors jeràrquics. (Núm. expedient
E-00501-2017-000297-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 8, desestimatoria del
Recurso PA núm. 447/16, interpuesto contra la
imposición de dos faltas disciplinarias graves por
desobediencia a los superiores jerárquicos. (Núm.
expediente E-00501-2017-000297-00)

46(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprovar el projecte d'Ordenança d'aparcaments. (Núm. aprobar el proyecto de Ordenanza de aparcamientos.
expedient E-01801-2016-000410-00)
(Núm. expediente E-01801-2016-000410-00)
47(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
conveni de col·laboració amb Producciones Mic, SL, per convenio de colaboración con Producciones Mic, SL,
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a la promoció de les Festes de Nadal 2017-2018. (Núm. para la promoción de las Fiestas de Navidad 2017-2018.
expedient E-01904-2017-000590-00)
(Núm. expediente E-01904-2017-000590-00)
48(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la convocatòria i el gasto de la I edició
dels premis CALIU a les falles igualitàries i diverses
2018. (Núm. expedient E-02230-2017-000047-00)

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la convocatoria y el gasto de la I edición
de los premios CALIU a las fallas igualitarias y diversas
2018. (Núm. expediente E-02230-2017-000047-00)

49(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
rectificar un error material contingut en l'acord de la
Junta de Govern Local de 23 d’octubre de 2017. (Núm.
expedient E-02902-2017-000881-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone rectificar un error material contenido en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de octubre
de 2017. (Núm. expediente E-02902-2017-000881-00)

50(E) SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar el projecte denominat ‘Obres d'urbanització del
carrer del Doctor Olóriz’ i encarregar-ne l’execució a
Pavasal,
SA.
(Núm.
expedient
E-03301-2017-000271-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar el proyecto denominado ‘Obras de
urbanización de la calle Doctor Olóriz’ y encargar su
ejecución a Pavasal, SA. (Núm. expediente
E-03301-2017-000271-00)

51(E) SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a
tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental
del document de directrius per a la millora de la qualitat
urbana dels barris. Revisió de l'ordenació detallada del
PGOU. (Núm. expedient E-03001-2016-000029-00)

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone la admisión a
trámite y consulta del procedimiento de evaluación
ambiental del documento de directrices para la mejora de
la calidad urbana de los barrios. Revisión de la
ordenación pormenorizada del PGOU. (Núm. expediente
E-03001-2016-000029-00)

52(E) SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la
resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la
modificació del pla parcial ‘Benicalap Nord’ en la zona
‘EDA-B’. (Núm. expedient E-03001-2017-000037-00)

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone aprobar la
resolución de informe ambiental y territorial estratégico
de la modificación del plan parcial ‘Benicalap Norte’ en la
zona
‘EDA-B’.
(Núm.
expediente
E-03001-2017-000037-00)

53(E) MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte de prestació dels servicis informàtics de
manteniment dels sistemes informàtics de gestió
municipal
desenvolupats
en
la
plataforma
Natural-Adabas i les seues infraestructures SOA/J2EE
de suport. (Núm. expedient E-04101-2017-000035-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato de prestación de los servicios informáticos de
mantenimiento de los sistemas informáticos de gestión
municipal desarrollados en la plataforma Natural-Adabas
y sus infraestructuras SOA/J2EE de soporte. (Núm.
expediente E-04101-2017-000035-00)

54(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió
de servicis del lloc de cap de secció (TD), referència
núm. 84, en el Servici de Coordinació d'Obres en Via
Pública i Manteniment d'Infraestructures. (Núm.
expedient E-01101-2017-001684-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone finalizar la comisión
de servicios del puesto de jefatura de sección (TD),
referencia núm. 84, en el Servicio de Coordinación de
Obras en Vía Pública y Mantenimiento de
Infraestructuras.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001684-00)

55(E) SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els
abonaments a compte de la subvenció per a substitució
edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana
del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a
terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure. (Núm.
expedient E-03910-2017-000671-00)

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aprobar los abonos a
cuenta de la subvención para sustitución edificatoria en
el área de regeneración y renovación urbana del
Cabañal-Cañamelar por la reedificación llevada a cabo
en un edificio de la calle José Benlliure. (Núm.
expediente E-03910-2017-000671-00)

56(E) SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els
abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació
en l'àrea de regeneració i renovació urbana del
Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme
en un edifici del carrer d’Escalante. (Núm. expedient
E-03910-2017-000675-00)

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aprobar los abonos a
cuenta de la subvención para rehabilitación en el área de
regeneración
y
renovación
urbana
del
Cabañal-Cañamelar por la rehabilitación llevada a cabo
en un edificio de la calle Escalante. (Núm. expediente
E-03910-2017-000675-00)

57(E) SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa deixar SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
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sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 27
d'octubre de 2017 i aprovar una modificació per
transferència de crèdits del sector pressupostari del
servici. (Núm. expedient O-02000-2017-000101-00)

dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 27 de octubre de 2017 y aprobar una modificación por
transferencia de créditos del sector presupuestario del
servicio. (Núm. expediente O-02000-2017-000101-00)

58(E) SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar una modificació per transferència de crèdits del
sector pressupostari del servici. (Núm. expedient
E-01201-2017-000349-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar una modificación por transferencia de
créditos del sector presupuestario del servicio. (Núm.
expediente E-01201-2017-000349-00)

59(E) 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 Patraix. (Núm.
expedient E-02301-2017-000333-00)

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 Patraix. (Núm.
expediente E-02301-2017-000333-00)
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