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JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CONVOCATÒRIA

CONVOCATORIA

Per orde de l'Alcaldia, vos
convoquem a la sessió de la Junta
de Govern Local que tindrà lloc en la
Sala de Juntes de la casa
consistorial, en la data, hora i amb el
caràcter assenyalats, en la qual es
tractaran els assumptes continguts
en l'orde del dia que s'indica a
continuació.

En cumplimiento de lo ordenado por
la Alcaldía, se le convoca a la Sesión
de la Junta de Gobierno Local que se
celebrará en la Sala de Juntas de la
casa consistorial, en la fecha, hora y
con el carácter indicados, en la cual
se tratarán los asuntos contenidos en
el orden del día que se expresa a
continuación.

SESSIÓ / SESIÓN ORDINÀRIA / ORDINARIA
DATA / FECHA

HORA 09:30

17 de novembre de 2017 / 17 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 10 de novembre de 2017.
celebrada el día 10 de noviembre de 2017.

2

DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.
Proposa sotmetre a informació pública la modificació
puntual del pla parcial ‘Benicalap Nord, illa de cases
13.2’. (Núm. expedient E-03001-2017-000037-00)

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD.
Propone someter a información pública la modificación
puntual del plan parcial ‘Benicalap Norte, manzana 13.2’.
(Núm. expediente E-03001-2017-000037-00)

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que
estima el recurs d'apel·lació interposat per l’Ajuntament i
revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del
Recurs PO núm. 739/08, sobre caducitat d'una llicència
de pub. (Núm. expedient E-00501-2008-000607-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que
estima el recurso de apelación interpuesto por el
Ayuntamiento y revoca la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo núm. 6, estimatoria del
Recurso PO núm. 739/08, sobre caducidad de una
licencia
de
pub.
(Núm.
expediente
E-00501-2008-000607-00)

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5,
desestimatòria del Recurs PO núm. 396/10, en matèria
de responsabilitat patrimonial. (Núm. expedient
E-00501-2010-000577-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5, desestimatoria del
Recurso PO núm. 396/10, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2010-000577-00)

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6,
desestimatòria del Recurs PO núm. 639/11, interposat
contra resolució que deixa sense efecte una llicència
provisional per a l'activitat d'emmagatzemament de
contenidors i ordena el seu cessament. (Núm. expedient
E-00501-2011-000561-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, desestimatoria del
Recurso PO núm. 639/11, interpuesto contra resolución
que deja sin efecto una licencia provisional para la
actividad de almacenamiento de contenedores y ordena
su cese. (Núm. expediente E-00501-2011-000561-00)
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6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4,
desestimatòria del Recurs PA núm. 399/16, sobre
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2017-000309-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, desestimatoria del
Recurso PA núm. 399/16, sobre responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000309-00)

7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9,
estimatòria parcial del Recurs PA núm. 43/17, de
responsabilitat
patrimonial.
(Núm.
expedient
E-00501-2017-000307-00)

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, estimatoria parcial
del Recurso PA núm. 43/17, de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2017-000307-00)

8

JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la
Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords
resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives
adoptats en el tercer trimestre de 2017. (Núm. expedient
E-00408-2017-000660-00)

JURADO TRIBUTARIO. Da cuenta del informe de la
Presidencia del Jurado Tributario en relación con los
acuerdos
resolutorios
de
reclamaciones
económico-administrativas adoptados en el tercer
trimestre
de
2017.
(Núm.
expediente
E-00408-2017-000660-00)

9

INTERVENCIÓ
DE
COMPTABILITAT
I
PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors d’octubre de
2017. (Núm. expedient E-04302-2017-000024-00)

INTERVENCIÓN
DE
PRESUPUESTOS. Propone
cálculo del periodo medio de
octubre
de
2017.
E-04302-2017-000024-00)

10

SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de
reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern
Local de 24 de febrer de 2017. (Núm. expedient
O-01101-2016-000424-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone estimar el recurso
de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 24 de febrero de 2017. (Núm.
expediente O-01101-2016-000424-00)

11

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'increment en les
retribucions de l'1 % i la regularització de les aplicacions
pressupostàries
dels
agents
d'ocupació
i
desenvolupament
local.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-000608-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el incremento en
las retribuciones del 1 % y la regularización de las
aplicaciones presupuestarias de los agentes de empleo y
desarrollo
local.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-000608-00)

12

SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí SERVICIO DE PERSONAL. Propone el nombramiento
de dos professores de llenguatge musical. (Núm. interino de dos profesoras de lenguaje musical. (Núm.
expedient E-01101-2017-001748-00)
expediente E-01101-2017-001748-00)

13

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el
procediment per a contractar l’execució de les obres de
‘Renovació de clavegueram al barri de Torrefiel a la
ciutat de València’, classificar les proposicions i requerir
l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a
l'adjudicació
del
contracte.
(Núm.
expedient
E-04101-2016-000064-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone declarar válido el
procedimiento para contratar la ejecución de las obras
de ‘Renovación de alcantarillado en el barrio de Torrefiel
en la ciudad de València’, clasificar las proposiciones y
requerir a la oferta económicamente más ventajosa
previamente a la adjudicación del contrato. (Núm.
expediente E-04101-2016-000064-00)

14

MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte del servici de manteniment i reparació de
vehicles i equips mòbils del parc mòbil de l'Ajuntament
de València, dividit en tres lots. (Núm. expedient
E-04101-2017-000004-00)

MESA DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato del servicio de mantenimiento y reparación de
vehículos y equipos móviles del parque móvil del
Ayuntamiento de València, dividido en tres lotes. (Núm.
expediente E-04101-2017-000004-00)

15

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adscripció d'un
immoble situat a la plaça de la Mare de Déu a la
Delegació d’Acció Cultural. (Núm. expedient
E-05304-2017-000106-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone la adscripción de
un inmueble situado en la plaza de la Virgen a la
Delegació de Acción Cultural. (Núm. expediente
E-05304-2017-000106-00)

CONTABILIDAD
Y
publicar los datos del
pago a proveedores de
(Núm.
expediente
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16

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la
sol·licitud de compra per contigüitat d'una parcel·la
municipal situada al carrer del Progrés. (Núm. expedient
E-05305-2016-000112-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone desestimar la
solicitud de compra por colindancia de una parcela
municipal situada en la calle Progreso. (Núm. expediente
E-05305-2016-000112-00)

17

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar l'acord de
la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2017, en el
sentit d'autoritzar l'ocupació temporal d'una parcel·la
municipal per a reubicar a l'alumnat del CEIP ‘Santo
Ángel de la Guarda’, mentres duren les obres de
l'esmentat
centre
escolar.
(Núm.
expedient
E-05307-2017-000049-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone modificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de julio de
2017, en el sentido de autorizar la ocupación temporal
de una parcela municipal para reubicar al alumnado del
CEIP ‘Santo Ángel de la Guarda’, mientras duran las
obras del citado centro escolar. (Núm. expediente
E-05307-2017-000049-00)

18

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-05307-2017-000077-00)

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-05307-2017-000077-00)

19

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació de diverses
factures d'electricitat i d'assegurances de vehicles. (Núm.
expedient E-01201-2017-000608-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación de
varias facturas de electricidad y de seguros de vehículos.
(Núm. expediente E-01201-2017-000608-00)

20

SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al
subministrament de material d'oficina. (Núm. expedient
E-01201-2017-000613-00)

SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente al suministro de material de oficina.
(Núm. expediente E-01201-2017-000613-00)

21

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa la
reprogramació de la reserva de crèdit per a atendre les
obligacions derivades del contracte de lloguer de
vehicles patrulla de la Policia Local. (Núm. expedient
E-01401-2016-003026-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone la
reprogramación de la reserva de crédito para atender las
obligaciones derivadas del contrato de alquiler de
vehículos patrulla de la Policía Local. (Núm. expediente
E-01401-2016-003026-00)

22

BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un manament de
pagament a justificar destinat al gasto relatiu al concert
de Nadal de la Banda Municipal de València. (Núm.
expedient E-01601-2017-000041-00)

BANDA MUNICIPAL. Propone aprobar un mandamiento
de pago a justificar destinado al gasto relativo al
concierto de Navidad de la Banda Municipal de València.
(Núm. expediente E-01601-2017-000041-00)

23

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar el projecte d'obres per a la instal·lació de sis
elevadors en aparcaments públics. (Núm. expedient
E-01801-2016-003998-00)

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar el proyecto de obras para la instalación de seis
elevadores en aparcamientos públicos. (Núm.
expediente E-01801-2016-003998-00)

24

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
concessió a determinades comissions falleres de
subvencions dins del Programa Germanor 2017. (Núm.
expedient E-01904-2017-000474-00)

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
concesión a determinadas comisiones falleras de
subvenciones dentro del Programa Germanor 2017.
(Núm. expediente E-01904-2017-000474-00)

25

SERVICI
DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa
autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a
favor de l'associació Red Ciudades AVE, en concepte de
quota anual. (Núm. expedient E-01909-2017-000037-00)

SERVICIO
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
INTERNACIONALIZACIÓN Y TURISMO. Propone
autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a
favor de la asociación Red Ciudades AVE, en concepto
de
cuota
anual.
(Núm.
expediente
E-01909-2017-000037-00)

26

SERVICI
DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SERVICIO
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar INTERNACIONALIZACIÓN Y TURISMO. Propone
un conveni de col·laboració amb la Universitat de aprobar un convenio de colaboración con la Universitat
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València per a la creació de la Càtedra Model Econòmic de València para la creación de la Cátedra Modelo
Sostenible de València i Entorn, Càtedra Modeval. (Núm. Económico Sostenible de València y Entorno, Cátedra
expedient E-01909-2017-000040-00)
Modeval. (Núm. expediente E-01909-2017-000040-00)
27

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar la composició dels jurats dels premis literaris
‘Ciutat de València’ XXXV edició. (Núm. expedient
E-02000-2017-000028-00)

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la composición de los jurados de los premios
literarios ‘Ciudad de València’ XXXV edición. (Núm.
expediente E-02000-2017-000028-00)

28

SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació
de la subvenció concedida a l'associació El Arca de Noé
per al finançament d'un projecte de suport a la integració
socioeducativa de menors en situació de risc social al
barri
de
Natzaret.
(Núm.
expedient
E-02101-2016-000468-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la asociación
El Arca de Noé para la financiación de un proyecto de
apoyo a la integración socioeducativa de menores en
situación de riesgo social en el barrio de Nazaret. (Núm.
expediente E-02101-2016-000468-00)

29

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un conveni de
cooperació educativa entre el Conservatori Municipal de
Música ‘José Iturbi’ i l'Orquestra de Cambra i Cor
Eutherpe. (Núm. expedient E-02101-2017-000413-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
convenio de cooperación educativa entre el
Conservatorio Municipal de Música ‘José Iturbi’ y la
Orquesta de Cámara y Coro Eutherpe. (Núm. expediente
E-02101-2017-000413-00)

30

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reintegrament parcial efectuat en
relació al primer pagament de l'aportació municipal al
conveni específic de col·laboració amb la Universitat de
València-Estudi General per a la Investigació Social
Local. (Núm. expedient E-02201-2016-000448-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reintegro parcial efectuado en
relación al primer pago de la aportación municipal al
convenio específico de colaboración con la Universitat
de València-Estudi General para la Investigación Social
Local. (Núm. expediente E-02201-2016-000448-00)

31

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb
l'associació Brúfol per al desenvolupament d'un
programa d'atenció social i formació de la població.
(Núm. expedient E-02201-2017-000309-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un convenio de colaboración con la
asociación Brúfol para el desarrollo de un programa de
atención social y formación de la población. (Núm.
expediente E-02201-2017-000309-00)

32

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa donar la conformitat a la concessió d'una
subvenció a favor de l'Associació Natania. (Núm.
expedient E-02201-2017-000314-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone dar la conformidad a la concesión de una
subvención a favor de la Asociación Natania. (Núm.
expediente E-02201-2017-000314-00)

33

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa disposar i reconéixer el gasto del
Concurs Científic Tècnic per a Jóvens Investigadors i
Investigadores de la Junta Municipal de Russafa. (Núm.
expedient E-02301-2017-000177-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone disponer y
reconocer el gasto del Concurso Científico-Técnico para
Jóvenes Investigadores e Investigadoras de la Junta
Municipal
de
Ruzafa.
(Núm.
expediente
E-02301-2017-000177-00)

34

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa declarar desert el Concurs de
Fotografia 2017 de la Junta Municipal d’Abastos. (Núm.
expedient E-02301-2017-000183-00)

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone declarar
desierto el Concurso de Fotografía 2017 de la Junta
Municipal
de
Abastos.
(Núm.
expediente
E-02301-2017-000183-00)

35

SERVICI DE SANITAT. Proposa ratificar les actuacions
amb vista a la subscripció d'un Protocol general
d'actuació amb l'Ajuntament de Torrent per a la
implantació d'un refugi d'animals. (Núm. expedient
E-02401-2017-002802-00)

SERVICIO DE SANIDAD. Propone ratificar las
actuaciones en orden a la suscripción de un Protocolo
general de actuación con el Ayuntamiento de Torrent
para la implantación de un refugio de animales. (Núm.
expediente E-02401-2017-002802-00)

36

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprovar una modificació de crèdits generats per aprobar una modificación de créditos generados por
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ingressos. (Núm. expedient E-02701-2017-000487-00)

ingresos. (Núm. expediente E-02701-2017-000487-00)

37

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar preus contradictoris del contracte de prestació
del servici de conservació i manteniment de fonts
ornamentals.
(Núm.
expedient
E-02701-2017-000536-00)

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar precios contradictorios del contrato de
prestación del servicio de conservación y mantenimiento
de
fuentes
ornamentales.
(Núm.
expediente
E-02701-2017-000536-00)

38

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-02802-2017-000376-00)

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-02802-2017-000376-00)

39

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
tindre per desistida a una interessada per l'incompliment
de les obligacions establides en les bases reguladores
de la cessió d'ús temporal dels despatxos/locals ubicats
en el Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria
‘Petxina’. (Núm. expedient E-02902-2016-000175-00)

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone tener por desistida a una interesada por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las
bases reguladoras de la cesión de uso temporal de los
despachos/locales ubicados en el Centro de Recursos
Empresariales y de Emprendimiento ‘Petxina’. (Núm.
expediente E-02902-2016-000175-00)

40

SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar tècnicament el projecte d'obres ‘Renovació
d'infraestructures del carrer d’Eivissa’. (Núm. expedient
E-03301-2017-000159-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar técnicamente el proyecto de obras
‘Renovación de infraestructuras de la calle Ibiza’. (Núm.
expediente E-03301-2017-000159-00)

41

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar el projecte denominat ‘Obres de reurbanització
del carrer de la Murta, 1a fase’ i encarregar-ne l’execució
a
Pavasal,
SA.
(Núm.
expedient
E-03301-2017-000257-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar el proyecto denominado ‘Obras de
reurbanización de la calle Murta, 1ª fase’ y encargar su
ejecución a Pavasal, SA. (Núm. expediente
E-03301-2017-000257-00)

42

SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar el projecte denominat ‘Obres de millora
d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
en diversos carrers de la ciutat de València’ i
encarregar-ne l’execució a Pavasal, SA. (Núm. expedient
E-03301-2017-000274-00)

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar el proyecto denominado ‘Obras de
mejora de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas en diversas calles de la ciudad de
València’ y encargar su ejecución a Pavasal, SA. (Núm.
expediente E-03301-2017-000274-00)

43

SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació en concepte de direcció d'obra
i coordinació en matèria de seguretat i salut del projecte
de construcció d'un hivernacle en els Vivers Municipals
del Saler. (Núm. expedient E-03602-2016-000120-00)

SERVICIO DEVESA-ALBUFERA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de dirección
de obra y coordinación en materia de seguridad y salud
del proyecto de construcción de un invernadero en los
Viveros Municipales del Saler. (Núm. expediente
E-03602-2016-000120-00)

44

SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació corresponent a actuacions
realitzades en un immoble situat al carrer del General
Almirante. (Núm. expedient E-03801-2017-000624-00)

SERVICIO DISCIPLINA URBANÍSTICA. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a actuaciones realizadas en un
inmueble situado en la calle General Almirante. (Núm.
expediente E-03801-2017-000624-00)

45

SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació en concepte de prestació de
servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a
persones en risc residencial per execucions hipotecàries
o de lloguer. (Núm. expedient E-03910-2017-000584-00)

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de prestación
de servicios de asesoramiento, mediación e
intermediación para personas en riesgo residencial por
ejecuciones hipotecarias o de alquiler. (Núm. expediente
E-03910-2017-000584-00)

46

SERVICI

DE

VIVENDA.

Proposa

aprovar

els SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aprobar los abonos a
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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 Sant Pere. (Núm.
expedient E-03910-2017-000673-00)

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 San Pedro. (Núm. expediente
E-03910-2017-000673-00)

47

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 de Vidal de Canelles. (Núm.
expedient E-03910-2017-000672-00)

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 Vidal de Canelles. (Núm.
expediente E-03910-2017-000672-00)

48

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 de la Reina. (Núm. expedient
E-03910-2017-000674-00)

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 Reina. (Núm. expediente
E-03910-2017-000674-00)

49

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 de l’avinguda de la Mediterrània. (Núm.
expedient E-03910-2017-000676-00)

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 avenida Mediterráneo. (Núm.
expediente E-03910-2017-000676-00)

50

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 dels Àngels. (Núm. expedient
E-03910-2017-000677-00)

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 Ángeles. (Núm. expediente
E-03910-2017-000677-00)

51

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 de Josep Benlliure. (Núm.
expedient E-03910-2017-000679-00)

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 José Benlliure. (Núm.
expediente E-03910-2017-000679-00)

52

GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la
realització d'una campanya de publicitat sobre neteja de
la ciutat i arreplegada de residus sòlids. (Núm. expedient
E-04103-2017-000077-00)

GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone aprobar la
realización de una campaña de publicidad sobre limpieza
de la ciudad y recogida de residuos sólidos. (Núm.
expediente E-04103-2017-000077-00)

53

MOCIÓ de la regidora delegada de Cooperació al
Desenvolupament i Migració. Proposa l'adhesió de
l'Ajuntament de València a la Xarxa Sanitària Solidària.
(Núm. expedient E-02250-2017-000193-00)

MOCIÓN de la concejala delegada de Cooperación al
Desarrollo y Migración. Propone la adhesión del
Ayuntamiento de València a la Red Sanitaria Solidaria.
(Núm. expediente E-02250-2017-000193-00)

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

54(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un
agent de la Policia Local responsable en concepte
d'autor d'una infracció disciplinària lleu. (Núm. expedient
E-01404-2017-000091-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar a un
agente de la Policía Local responsable en concepto de
autor de una infracción disciplinaria leve. (Núm.
expediente E-01404-2017-000091-00)

55(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar a un
agent de la Policia Local responsable en concepte agente de la Policía Local responsable en concepto de
d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu. autor de una infracción disciplinaria de carácter grave.
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(Núm. expedient E-01404-2017-000098-00)

(Núm. expediente E-01404-2017-000098-00)

56(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu
de l'expedient disciplinari incoat a dos agents de la
Policia
Local.
(Núm.
expedient
E-01404-2017-000104-00)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar el
archivo del expediente disciplinario incoado a dos
agentes de la Policía Local. (Núm. expediente
E-01404-2017-000104-00)

57(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar la continuïtat del contracte de gestió
didàctica i dinamització cultural dels museus dependents
de la Delegació de Cultura. (Núm. expedient
E-02001-2013-000007-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar la continuidad del contrato
de gestión didáctica y dinamización cultural de los
museos dependientes de la Delegación de Cultura.
(Núm. expediente E-02001-2013-000007-00)

58(E) SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar la
de la subvenció concedida a l'associació Brúfol. (Núm. justificación de la subvención concedida a la asociación
expedient E-02101-2016-000474-00)
Brúfol. (Núm. expediente E-02101-2016-000474-00)
59(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic
específic aplicable a la concessió directa per raons
d'interés públic i social d'una subvenció a favor de
l’Associació Institut Joan Lluís Vives. (Núm. expedient
E-02101-2017-000083-00)

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar el
régimen jurídico específico aplicable a la concesión
directa por razones de interés público y social de una
subvención a favor de l’Associació Institut Joan Lluís
Vives. (Núm. expediente E-02101-2017-000083-00)

60(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a
atendre el pagament de les ajudes d'emergència social
de novembre i desembre de 2017. (Núm. expedient
E-02201-2016-000502-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar una orden de pago a justificar para
atender el pago de las ayudas de emergencia social de
noviembre y diciembre de 2017. (Núm. expediente
E-02201-2016-000502-00)

61(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa actualitzar el ‘Protocol d'actuació en situacions
de violència contra les dones a la ciutat de València’.
(Núm. expedient E-02201-2011-000671-00)

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone actualizar el ‘Protocolo de actuación en
situaciones de violencia contra las mujeres en la ciudad
de
València’.
(Núm.
expediente
E-02201-2011-000671-00)

62(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar el canvi de denominació del Centre
Municipal de la Dona-CMIO com Espai Dones i Igualtat.
(Núm. expedient E-02230-2017-000072-00)

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar el cambio de denominación del Centro
Municipal de la Mujer-CMIO como Espai Dones i Igualtat.
(Núm. expediente E-02230-2017-000072-00)

63(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació i la
justificació de les subvencions concedides per al
desenvolupament del projecte ‘Xarxa puja el to contra el
racisme'
2016-2017.
(Núm.
expedient
E-02227-2016-000014-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la reformulación y la
justificación de las subvenciones concedidas para el
desarrollo del proyecto ‘Red sube el tono contra el
racismo’
2016-2017.
(Núm.
expediente
E-02227-2016-000014-00)

64(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació i la
justificació de la subvenció concedida a l'associació La
Casa Grande per al desenvolupament del projecte
'Carpeta Educativa: tots a una per la diversitat' durant el
curs
2016-2017.
(Núm.
expedient
E-02227-2016-000015-00)

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la reformulación y la
justificación de la subvención concedida a la asociación
La Casa Grande para el desarrollo del proyecto 'Carpeta
Educativa: tots a una per la diversitat' durante el curso
2016-2017. (Núm. expediente E-02227-2016-000015-00)

65(E) 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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66(E) SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor de Societat Plan
Cabanyal-Canyamelar,
SA.
(Núm.
expedient
E-03910-2016-000012-00)

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Sociedad Plan
Cabanyal-Canyamelar,
SA.
(Núm.
expediente
E-03910-2016-000012-00)

67(E) SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació en concepte de prestació de
servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a
persones en risc residencial per execucions hipotecàries
o de lloguer. (Núm. expedient E-03910-2017-000584-00)

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de prestación
de servicios de asesoramiento, mediación e
intermediación para personas en riesgo residencial por
ejecuciones hipotecarias o de alquiler. (Núm. expediente
E-03910-2017-000584-00)

68(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el
contracte d’arrendament d’un local situat al carrer de
l’Antiga Senda d'en Senent. (Núm. expedient
E-05302-2017-000008-00)

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone prorrogar el
contrato de arrendamiento de un local situado en la calle
Antiga Senda de Senent. (Núm. expediente
E-05302-2017-000008-00)

69(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí de cinc subalterns/es per al Servici
de Benestar Social i Integració. (Núm. expedient
E-01101-2017-001370-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de cinco subalternos/as para el
Servicio de Bienestar Social e Integración. (Núm.
expediente E-01101-2017-001370-00)

70(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament per millora d'ocupació i interí de trenta-dos
tècnics/ques mitjans/anes de treball social. (Núm.
expedient E-01101-2017-001644-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento por mejora de empleo e interino de treinta
y dos técnicos/as medios/as de trabajo social. (Núm.
expediente E-01101-2017-001644-00)

71(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica
mitjana de treball social per al Servici de Persones
Majors. (Núm. expedient E-01101-2017-001758-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento por mejora de empleo de una técnica
media de trabajo social para el Servicio de Personas
Mayores. (Núm. expediente E-01101-2017-001758-00)

72(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar un
nomenament de personal eventual per al Grup València nombramiento de personal eventual para el Grupo
en Comú. (Núm. expedient E-01101-2017-001804-00)
València
en
Comú.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001804-00)
73(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases
específiques de la convocatòria de dos llocs de cap de
servici (TD) pel procediment de lliure designació. (Núm.
expedient E-01101-2017-001823-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
específicas de la convocatoria de dos puestos de
jefatura de servicio (TD) por el procedimiento de libre
designación.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001823-00)

74(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió
directa de les prestacions econòmiques per protecció de
menors
en
risc
2017.
(Núm.
expedient
E-02201-2017-000341-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el régimen jurídico aplicable a la
concesión directa de las prestaciones económicas por
protección de menores en riesgo 2017. (Núm.
expediente E-02201-2017-000341-00)

75(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida
a l’Associació per la Coeducació del País Valencià.
(Núm. expedient E-02230-2016-000017-00)

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación de la subvención
concedida a la Associació per la Coeducació del País
Valencià. (Núm. expediente E-02230-2016-000017-00)

76(E) SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida
a la Unió de Consumidors de València-UCE. (Núm.
expedient E-02230-2016-000042-00)

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación de la subvención
concedida a la Unión de Consumidores de
Valencia-UCE.
(Núm.
expediente
E-02230-2016-000042-00)

77(E) SERVICI

D'ENERGIES

RENOVABLES

I

CANVI SERVICIO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO
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CLIMÀTIC. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a
la concessió directa de subvencions per l'execució del
Projecte 50/50 i autoritzar el gasto de gestió anticipada.
(Núm. expedient E-08001-2017-000017-00)

CLIMÁTICO. Propone aprobar el régimen jurídico
aplicable a la concesión directa de subvenciones por la
ejecución del Proyecto 50/50 y autorizar el gasto de
gestión
anticipada.
(Núm.
expediente
E-08001-2017-000017-00)

78(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nomenament interí de dos auxiliars administratius/ives. nombramiento
interino
de
dos
auxiliares
(Núm. expedient E-01101-2017-001747-00)
administrativos/as.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001747-00)
79(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa donar la conformitat a la concessió de
subvencions de la convocatòria d'Acció Social de l'any
2017. (Núm. expedient E-02201-2017-000196-00)

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone dar la conformidad a la concesión de
subvenciones de la convocatoria de Acción Social del
año 2017. (Núm. expediente E-02201-2017-000196-00)

80(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici
(TD) en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres
d'Edificació. (Núm. expedient E-01101-2017-001797-00)

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de trabajo de jefatura de
servicio (TD) en el Servicio de Licencias Urbanísticas
Obras
de
Edificación.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001797-00)
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