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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

7 de març de 2019 / 7 de marzo de 2019

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 1 de març de 2019. Aprovat
celebrada el día 1 de marzo de 2019. Aprobado

2

GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el
gasto corresponent a l'aportació econòmica als grups
municipals fins a la constitució de la nova corporació
segons el resultat de les pròximes eleccions municipals.
(Núm. expedient E-00201-2019-000001-00) Aprovat

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone autorizar y disponer
el gasto correspondiente a la aportación económica a los
grupos políticos municipales hasta la constitución de la
nueva corporación según el resultado de las próximas
elecciones
municipales.
(Núm.
expediente
E-00201-2019-000001-00) Aprobado

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del
Recurs PO 5/799/2015 contra Resolució del TEAC de
Recursos Contractuals que va desestimar el seu recurs
contra Acord de la Mesa de Contractació que va tindre
per desistida a la UTE actora del contracte de prestació
de servici per a la direcció arqueològica de les obres del
Monestir de Sant Vicent de la Roqueta i l'Església. (Núm.
expedient
E-00501-2019-000062-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, desestimatoria del
Recurso PO núm. 5/799/2015 contra Resolución del
TEAC de Recursos Contractuales que desestimó su
recurso contra Acuerdo de la Mesa de Contratación que
tuvo por desistida a la UTE actora del contrato de
prestación de servicio para la dirección arqueológica de
las obras del Monasterio de San Vicente de la Roqueta y
la Iglesia. (Núm. expediente E-00501-2019-000062-00)
Quedar enterado

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del
Recurs PO 157/2015, contra acord de la Junta de
Govern Local que acordava l'inici d'expedient
d'expropiació d'una parcel·la i desestimar la sol·licitud
d'expropiació
formulada.
(Núm.
expedient
E-00501-2019-000073-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9, desestimatoria del
Recurso PO núm. 157/2015, contra acuerdo de la Junta
de Gobierno Local que acordaba el inicio de expediente
de expropiación de una parcela y desestimar la solicitud
de expropiación formulada. (Núm. expediente
E-00501-2019-000073-00) Quedar enterado

5

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional incremento salarial, por el que se fija el salario mínimo
per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del interprofesional para 2019 de aplicación al personal
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taller d'ocupació ‘Gastronomia i restauració’. (Núm. alumno trabajador del taller de empleo ‘Gastronomía y
restauración’.
(Núm.
expediente
expedient E-01101-2018-004790-00) Aprovat
E-01101-2018-004790-00) Aprobado
6

SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l’error
material contingut en els punts segon i tercer de l'acord
de Junta de Govern Local d'1 de març de 2019. (Núm.
expedient E-01101-2019-000072-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar el error
material contenido en los puntos segundo y tercero del
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de marzo de
2019. (Núm. expediente E-01101-2019-000072-00)
Aprobado

7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal subaltern (DE-PH-N1-F2) en el Servici Fiscal
Ingresos, referència núm. 3529. (Núm. expedient
E-01101-2019-001224-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal subalterno (DE-PH-N1-F2) en el
Servicio Fiscal Ingresos, referencia núm. 3529. (Núm.
expediente E-01101-2019-001224-00) Aprobado

8

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adscripció de dos
parcel·les municipals situades entre el carrer de Sant
Miquel i la plaça del Músic López Chavarri. (Núm.
expedient E-05304-2019-000019-00) Retirat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone la adscripción de
dos parcelas municipales situadas entre la calle San
Miguel y la plaza Músico López Chavarri. (Núm.
expediente E-05304-2019-000019-00) Retirado

9

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de
contigüitat, la parcel·la de propietat municipal situada al
carrer Nord. (Núm. expedient E-05305-2018-000004-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone enajenar, por
razón de colindancia, la parcela de propiedad municipal
sita en la calle Norte. (Núm. expediente
E-05305-2018-000004-00) Aprobado

10

SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa modificar el Pla SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone modificar el Plan
Estratègic de Subvencions 2017-2019. (Núm. expedient Estratégico de Subvenciones 2017-2019. (Núm.
E-00202-2019-000011-00) Aprovat
expediente E-00202-2019-000011-00) Aprobado

11

SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions
2017-2019. (Núm. expedient E-00703-2019-000002-00)
Aprovat

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone modificar el Plan Estratégico de
Subvenciones
2017-2019.
(Núm.
expediente
E-00703-2019-000002-00) Aprobado

12

SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al
servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus de
documentació de Padró relativa a cartes ordinàries i
notificacions administratives dirigides a estrangers.
(Núm. expedient E-00910-2019-000003-00) Aprovat

SERVICIO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente al servicio de impresión, acabado y
traslado a Correos de documentación de Padrón relativa
a cartas ordinarias y notificaciones administrativas
dirigidas
a
extranjeros.
(Núm.
expediente
E-00910-2019-000003-00) Aprobado

13

DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL. Proposa autoritzar el gasto derivat de la
compensació econòmica per la realització de servicis
extraordinaris de 12 hores fora de la jornada laboral.
(Núm. expedient E-01501-2019-000097-00) Aprovat

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL. Propone autorizar el gasto derivado de la
compensación económica por la realización de servicios
extraordinarios de 12 horas fuera de la jornada laboral.
(Núm. expediente E-01501-2019-000097-00) Aprobado

14

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una
certificació 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-01801-2019-000745-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
reconocer la obligación de pago correspondiente a una
certificación 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-01801-2019-000745-00) Aprobado

15

SERVICI D’ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i
reconéixer l'obligació de gasto autoritzat i disposat en
l'exercici 2018, a favor de Galitec Desarrollos
Tecnológicos.
(Núm.
expedient
E-01903-2017-000090-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar, disponer y
reconocer la obligación de gasto autorizado y dispuesto
en el ejercicio 2018, a favor de Galitec Desarrollos
Tecnológicos.
(Núm.
expediente
E-01903-2017-000090-00) Aprobado

2 / 12
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
07/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
7 de març de 2019 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
7 de marzo de 2019 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: UsEJ Z4ct FDXI 6+FS T9hd zIS0 t2A=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

16

SERVICI D’ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i
reconéixer l'obligació de gasto autoritzat i disposat en
l'exercici 2018, corresponent al contracte menor de
servicis per a la direcció d'obra i la coordinació de
seguretat i salut durant l'execució de les obres de
construcció d'una instal·lació esportiva municipal IDE al
barri
de
Jesús.
(Núm.
expedient
E-01903-2018-000196-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar, disponer y
reconocer la obligación de gasto autorizado y dispuesto
en el ejercicio 2018, correspondiente al contrato menor
de servicios para la dirección de obra y la coordinación
de seguridad y salud durante la ejecución de las obras
de construcción de una instalación deportiva municipal
IDE en el barrio de Jesús. (Núm. expediente
E-01903-2018-000196-00) Aprobado

17

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de l’ajuda concedida a favor de la Junta
Central
Vicentina.
(Núm.
expedient
E-01904-2018-001326-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de la ayuda concedida a favor de la Junta
Central
Vicentina.
(Núm.
expediente
E-01904-2018-001326-00) Aprobado

18

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor del Centre Instructiu
Musical de Benimaclet amb motiu del segon aniversari
de la Falla UNESCO de 2018. (Núm. expedient
E-01904-2018-001456-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor del Centre
Instructiu Musical de Benimaclet con motivo del segundo
aniversario de la Falla UNESCO de 2018. (Núm.
expediente E-01904-2018-001456-00) Aprobado

19

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les
justificacions presentades per les persones beneficiàries
d’ajudes a residències de creació, convocatòria 2018.
(Núm. expedient E-01905-2018-000013-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
las justificaciones presentadas por las personas
beneficiarias de ayudas a residencias de creación,
convocatoria
2018.
(Núm.
expediente
E-01905-2018-000013-00) Aprobado

20

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de factures de diversos
proveïdors. (Núm. expedient E-01905-2019-000019-00)
Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación de facturas de diversos
proveedores.
(Núm.
expediente
E-01905-2019-000019-00) Aprobado

21

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar la justificació de les subvencions concedides a
diverses entitats per a la realització de programacions i
projectes culturals al municipi de València en 2018.
(Núm. expedient E-02000-2018-000013-00) Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la justificación de las subvenciones concedidas a
diversas entidades para la realización de
programaciones y proyectos culturales en el municipio de
València
en
2018.
(Núm.
expediente
E-02000-2018-000013-00) Aprobado

22

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació en concepte de servici de
menjador i monitors del col·legi municipal Profesor
Santiago
Grisolía.
(Núm.
expedient
E-02101-2018-000439-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de servicio de
comedor y monitores del colegio municipal Profesor
Santiago
Grisolía.
(Núm.
expediente
E-02101-2018-000439-00) Aprobado

23

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent al segon pagament del contracte de
prestació del servici per a la redacció de projecte bàsic i
d'execució d'obres d'habilitació del Centre de Dia
Municipal per a Jóvens i Centre Municipal de Servicis
Socials en nau 4 del Parc Central. (Núm. expedient
E-02201-2017-000222-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente al segundo pago del contrato de
prestación del servicio para la redacción de proyecto
básico y de ejecución de obras de habilitación del Centro
de Día Municipal para Jóvenes y Centro Municipal de
Servicios Sociales en nave 4 del Parque Central. (Núm.
expediente E-02201-2017-000222-00) Aprobado

24

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a
projectes d'intervenció col·laborativa 2019 ‘Col·labora’.
(Núm. expedient E-02201-2019-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la convocatoria de subvenciones para
proyectos de intervención colaborativa 2019 ‘Col·labora’.
(Núm. expediente E-02201-2019-000036-00) Aprobado

25

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa aprovar la justificació de l'activitat exercida pels Propone aprobar la justificación de la actividad
Col·legis Oficials de Treball Social, d'Educadors Socials i desarrollada por los Colegios Oficiales de Trabajo Social,
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de Psicòlegs en el Punt de Trobada Familiar durant el de Educadores Sociales y de Psicólogos en el Punto de
mes de gener de 2019. (Núm. expedient Encuentro Familiar durante el mes de enero de 2019.
E-02201-2019-000020-00) Aprovat
(Núm. expediente E-02201-2019-000020-00) Aprobado
26

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per
l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF)
relativa al conveni de col·laboració per a donar suport al
seu programa d'acolliment en famílies educadores.
(Núm. expedient E-02201-2018-000043-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por la
Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar
(AVAF) relativa al convenio de colaboración para dar
soporte a su programa de acogimiento en familias
educadoras.
(Núm.
expediente
E-02201-2018-000043-00) Aprobado

27

SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer una obligació de pagament
corresponent a la factura del quart trimestre del curs
2018/2019 d'art floral i jardineria per a persones majors.
(Núm. expedient E-02224-2018-000284-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
autorizar, disponer y reconocer una obligación de pago
correspondiente a la factura del cuarto trimestre del
curso 2018/2019 de arte floral y jardinería para personas
mayores. (Núm. expediente E-02224-2018-000284-00)
Aprobado

28

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar un gasto i
reconéixer l'obligació en concepte d'indemnització
substitutòria. (Núm. expedient E-02250-2019-000047-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone autorizar, disponer un gasto y
reconocer la obligación en concepto de indemnización
sustitutoria. (Núm. expediente E-02250-2019-000047-00)
Aprobado

29

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i
reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici
2019 per pertinença al Fons Valencià per la Solidaritat.
(Núm. expedient E-02250-2019-000074-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone autorizar y disponer un gasto y
reconocer la obligación en concepto de cuota del
ejercicio 2019 por pertenencia al Fons Valencià per la
Solidaritat. (Núm. expediente E-02250-2019-000074-00)
Aprobado

30

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis
del Concurs de Betlems 2018 de la Junta Municipal
d'Abastos. (Núm. expedient E-02301-2018-000530-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
concesión de los premios del Concurso de Belenes 2018
de la Junta Municipal de Abastos. (Núm. expediente
E-02301-2018-000530-00) Aprobado

31

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament de factures per gastos
autoritzats i disposats l'any 2018 de la Junta de Russafa.
(Núm. expedient E-02301-2018-000135-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar,
disponer y reconocer la obligación de pago de facturas
por gastos autorizados y dispuestos en el año 2018 de la
Junta
de
Ruzafa.
(Núm.
expediente
E-02301-2018-000135-00) Aprobado

32

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament de factures per gastos
autoritzats i disposats l'any 2018. (Núm. expedient
E-02301-2018-000628-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar,
disponer y reconocer la obligación de pago de facturas
por gastos autorizados y dispuestos en el año 2018.
(Núm. expediente E-02301-2018-000628-00) Aprobado

33

SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de Planes Galería de
Viajes, SL, pel servici de direcció i coordinació de la Fira
d'Expojove i del Festival en Benestar Animal. (Núm.
expedient E-02401-2019-000545-00) Aprovat

SERVICIO DE SANIDAD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Planes Galería
de Viajes, SL, por el servicio de dirección y coordinación
de la Feria de Expojove y del Festival en Benestar
Animal. (Núm. expediente E-02401-2019-000545-00)
Aprobado

34

SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, SERVICIO
DE
CALIDAD
Y
ANÁLISIS
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa MEDIOAMBIENTAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y
concedir una ampliació del termini d'execució del PLAYAS. Propone conceder una ampliación del plazo de
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contracte de subministrament, instal·lació i posada en
marxa d'un sistema de monitoratge continu de nivells
acústics en comunicació amb panells informatius i de
sensibilització ciutadana al barri de Russafa. (Núm.
expedient E-02610-2017-000346-00) Aprovat

ejecución del contrato de suministro, instalación y puesta
en marcha de un sistema de monitorización continua de
niveles acústicos en comunicación con paneles
informativos y de sensibilización ciudadana en el barrio
de Ruzafa. (Núm. expediente E-02610-2017-000346-00)
Aprobado

35

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar el projecte de 'Centre de control de suport del
telecomandament del sistema de proveïment d'aigua
potable de València' i encarregar-ne l'execució a
Emivasa. (Núm. expedient E-02701-2018-000355-00)
Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar el proyecto de 'Centro de control de respaldo del
telemando del sistema de abastecimiento de agua
potable de València' y encargar su ejecución a Emivasa.
(Núm. expediente E-02701-2018-000355-00) Aprobado

36

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar
el recurs de reposició interposat contra la Resolució
núm. GO-1356 de 13 de febrer de 2019. (Núm.
expedient E-02901-2018-003456-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone estimar el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. GO-1356 de 13 de febrero de
2019. (Núm. expediente E-02901-2018-003456-00)
Aprobado

37

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació de factures de
diversos
proveïdors.
(Núm.
expedient
E-02901-2019-000275-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación de
facturas de diversos proveedores. (Núm. expediente
E-02901-2019-000275-00) Aprobado

38

SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
reconéixer drets i minorar el compromís d’ingrés de
l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la
subvenció de l'acció formativa 'Operacions bàsiques de
restaurant
i
bar'.
(Núm.
expedient
E-02902-2016-000978-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone reconocer derechos y minorar el compromiso
de ingreso del estado de ingresos del Presupuesto
correspondiente a la subvención de la acción formativa
'Operaciones básicas de restaurante y bar'. (Núm.
expediente E-02902-2016-000978-00) Aprobado

39

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i
els interessos de demora de la subvenció concedida per
a finançar el projecte Taller d'Ocupació T’Atenem. (Núm.
expedient E-02902-2016-001015-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone devolver al Servef la cantidad transferida y no
gastada y los intereses de demora de la subvención
concedida para financiar el proyecto Taller de Empleo
T’Atenem. (Núm. expediente E-02902-2016-001015-00)
Aprobado

40

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada de
la subvenció concedida per a finançar el projecte Taller
d'Ocupació Atenció a la Ciutadania. (Núm. expedient
E-02902-2017-000018-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone devolver al Servef la cantidad transferida y no
gastada de la subvención concedida para financiar el
proyecto Taller de Empleo Atención a la Ciudadanía.
(Núm. expediente E-02902-2017-000018-00) Aprobado

41

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
acceptar la subvenció concedida per la Direcció General
de Formació i Ocupació destinada a la realització del
projecte 'Taller d'ocupació Informació per al turisme' i
aprovar el corresponent projecte de gastos i la 8a
modificació de crèdits generats per ingressos. (Núm.
expedient E-02902-2018-000430-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aceptar la subvención concedida por la
Dirección General de Formación y Empleo destinada a la
realización del proyecto 'Taller de empleo Información
para el turismo' y aprobar el correspondiente proyecto de
gastos y la 8ª modificación de créditos generados por
ingresos. (Núm. expediente E-02902-2018-000430-00)
Aprobado

42

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la selecció dels projectes participants en
l’Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2018.
(Núm. expedient E-02902-2018-001645-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la selección de los proyectos
participantes en el Itinerario para la creación y
consolidación de empresas 2018. (Núm. expediente
E-02902-2018-001645-00) Aprobado

43

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la SERVICIO

DE

EMPLEO

Y

EMPRENDIMIENTO.
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resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
'València Activa Ocupa 2017'. (Núm. expedient
E-02902-2018-002312-00) Aprovat

Propone la resolución del procedimiento de reintegro de
una cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales 'València Activa Emplea 2017'. (Núm.
expediente E-02902-2018-002312-00) Aprobado

44

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra
l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de novembre
de 2018. (Núm. expedient E-03105-2016-000014-00)
Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de
noviembre
de
2018.
(Núm.
expediente
E-03105-2016-000014-00) Aprobado

45

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar
l'inici de l'expedient de 'Modificació del contracte d'obres
d'Infraestructura
d'Urbanització
i
Equipament
Sociocultural a la plaça del Pilar connexió Guillem de
Castro'. (Núm. expedient E-03201-2017-000051-00)
Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
autorizar el inicio del expediente de 'Modificación del
contrato de obras de Infraestructura de Urbanización y
Equipamiento Socio-Cultural en la plaza del Pilar
conexión Guillem de Castro'. (Núm. expediente
E-03201-2017-000051-00) Aprobado

46

SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor de Medi XXI Gabinet
de Solucions Ambientals, SL. (Núm. expedient
E-03602-2018-000045-00) Aprovat

SERVICIO DEVESA-ALBUFERA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Medi XXI
Gabinet de Solucions Ambientals, SL. (Núm. expediente
E-03602-2018-000045-00) Aprobado

47

GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer
l'obligació de pagament de diverses factures relatives al
treball de difusió de publicitat realitzat l'any 2018. (Núm.
expedient E-04103-2019-000002-00) Aprovat

GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone reconocer
la obligación de pago de varias facturas relativas al
trabajo de difusión de publicidad realizado en el año
2018. (Núm. expediente E-04103-2019-000002-00)
Aprobado

48

MOCIÓ impulsora de la tinenta d'alcalde delegada
d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació
artística del II Festival Internacional del Circ 2019. (Núm.
expedient E-01905-2019-000098-00) Aprovat

MOCIÓN impulsora de la teniente de alcalde delegada
de Acción Cultural. Propone aprobar la programación
artística del II Festival Internacional del Circo 2019.
(Núm. expediente E-01905-2019-000098-00) Aprobado

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

49(E) OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa donar
suport al projecte del Pla director de connectivitat i
comunicacions formulat per la Universitat Politècnica de
València. (Núm. expedient E-00805-2019-000009-00)
Aprovat

OFICINA DE CIUDAD INTELIGENTE. Propone apoyar el
proyecto del Plan director de conectividad y
comunicaciones formulado por la Universitat Politècnica
de
València.
(Núm.
expediente
E-00805-2019-000009-00) Aprobado

50(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d’obligació a favor de diversos proveïdors
amb motiu de les festes de Nadal 2018. (Núm. expedient
E-01904-2018-001471-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de diversos
proveedores con motivo de las fiestas de Navidad 2018.
(Núm. expediente E-01904-2018-001471-00) Aprobado

51(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la
programació del 2n trimestre de 2019 del Centre Cultural
‘La
Rambleta’.
(Núm.
expedient
E-01905-2018-000575-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar la
programación del 2º trimestre de 2019 del Centro
Cultural
‘La
Rambleta’.
(Núm.
expediente
E-01905-2018-000575-00) Aprobado

52(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de factures de diversos
proveïdors. (Núm. expedient E-01905-2019-000010-00)
Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación de facturas de diversos
proveedores.
(Núm.
expediente
E-01905-2019-000010-00) Aprobado

53(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
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corresponent al contracte del concert de Nadal 2018 al de una factura correspondiente al contrato del concierto
Museu d’Història de València. (Núm. expedient de Navidad 2018 en el Museo de Historia de València.
E-02001-2018-001563-00) Aprovat
(Núm. expediente E-02001-2018-001563-00) Aprobado
54(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i
reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a una
factura del servici de menjador i monitors de les escoles
infantils Solc, Gent Menuda i Quatre Carreres. (Núm.
expedient E-02101-2018-000474-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone autorizar,
disponer y reconocer la obligación de un gasto
correspondiente a una factura del servicio de comedor y
monitores de las escuelas infantiles Solc, Gent Menuda y
Quatre
Carreres.
(Núm.
expediente
E-02101-2018-000474-00) Aprobado

55(E) SERVICI D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa acceptar l'ingrés concedit per la Direcció
General del Tresor destinat a la realització del projecte
'Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere’ i aprovar el
corresponent projecte de gastos i la 10a modificació de
crèdits generats per ingressos. (Núm. expedient
E-02230-2019-000010-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aceptar el ingreso concedido por la Dirección
General del Tesoro destinado a la realización del
proyecto 'Pacto de Estado contra la Violencia de Género’
y aprobar el correspondiente proyecto de gastos y la 10ª
modificación de créditos generados por ingresos. (Núm.
expediente E-02230-2019-000010-00) Aprobado

56(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per
SETEM CV, de reformulació econòmica del projecte
subvencionat en la convocatòria d'educació per al
desenvolupament i la ciutadania global 2017. (Núm.
expedient E-02250-2017-000004-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud presentada
por SETEM CV, de reformulación económica del
proyecto subvencionado en la convocatoria de
educación para el desarrollo y la ciudadanía global 2017.
(Núm. expediente E-02250-2017-000004-00) Aprobado

57(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa disposar el gasto i reconéixer
l'obligació de pagament a favor dels guanyadors del
Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Marítim.
(Núm. expedient E-02301-2018-000315-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone disponer el
gasto y reconocer la obligación de pago a favor de los
ganadores del Concurso de Relato Corto de la Junta
Municipal
de
Marítimo.
(Núm.
expediente
E-02301-2018-000315-00) Aprobado

58(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament de factures per gastos
autoritzats i disposats l'any 2018. (Núm. expedient
E-02301-2018-000499-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone autorizar,
disponer y reconocer la obligación de pago de facturas
por gastos autorizados y dispuestos en el año 2018.
(Núm. expediente E-02301-2018-000499-00) Aprobado

59(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament de factures per gastos
autoritzats i disposats l'any 2018. (Núm. expedient
E-02301-2018-000697-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone autorizar,
disponer y reconocer la obligación de pago de facturas
por gastos autorizados y dispuestos en el año 2018.
(Núm. expediente E-02301-2018-000697-00) Aprobado

60(E) SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa
aprovar la justificació de les subvencions del programa
‘Intervenció
en
barris’.
(Núm.
expedient
E-02501-2018-000017-00) Aprovat

SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS. Propone
aprobar la justificación de las subvenciones del programa
‘Intervención
en
barrios’.
(Núm.
expediente
E-02501-2018-000017-00) Aprobado

61(E) SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Diele
Ediciones,
SL.
(Núm.
expedient
E-02501-2019-000009-00) Aprovat

SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación a favor de Diele
Ediciones,
SL.
(Núm.
expediente
E-02501-2019-000009-00) Aprobado

62(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada de
la subvenció concedida per a finançar el projecte Taller
d'Ocupació Dinamitzant la Ciutat. (Núm. expedient
E-02902-2017-000019-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone devolver al Servef la cantidad transferida y no
gastada de la subvención concedida para financiar el
proyecto Taller de Empleo Dinamizando la Ciudad.
(Núm. expediente E-02902-2017-000019-00) Aprobado
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63(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
acceptar la subvenció concedida per la Direcció General
de Formació i Ocupació destinada a la realització del
projecte 'Taller d'ocupació T´atenem II' i aprovar el
corresponent projecte de gastos i la 14a modificació de
crèdits generats per ingressos. (Núm. expedient
E-02902-2018-000419-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aceptar la subvención concedida por la
Dirección General de Formación y Empleo destinada a la
realización del proyecto 'Taller de empleo T'atenem II' y
aprobar el correspondiente proyecto de gastos y la 14ª
modificación de créditos generados por ingresos. (Núm.
expediente E-02902-2018-000419-00) Aprobado

64(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
acceptar la subvenció concedida per la Direcció General
de Formació i Ocupació destinada a la realització del
projecte 'Taller d'ocupació activitats per a la ciutadania' i
aprovar el corresponent projecte de gastos i la 15a
modificació de crèdits generats per ingressos. (Núm.
expedient E-02902-2018-000422-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aceptar la subvención concedida por la
Dirección General de Formación y Empleo destinada a la
realización del proyecto 'Taller de empleo actividades
para la ciudadanía' y aprobar el correspondiente
proyecto de gastos y la 15ª modificación de créditos
generados
por
ingresos.
(Núm.
expediente
E-02902-2018-000422-00) Aprobado

65(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
acceptar la subvenció concedida per la Direcció General
de Formació i Ocupació destinada a la realització del
projecte 'Taller d'ocupació Gastronomia i Restauració' i
aprovar el corresponent projecte de gastos i la 13a
modificació de crèdits generats per ingressos. (Núm.
expedient E-02902-2018-000429-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aceptar la subvención concedida por la
Dirección General de Formación y Empleo destinada a la
realización del proyecto 'Taller de empleo Gastronomía y
Restauración' y aprobar el correspondiente proyecto de
gastos y la 13ª modificación de créditos generados por
ingresos. (Núm. expediente E-02902-2018-000429-00)
Aprobado

66(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar les bases generals de selecció de personal a
contractar temporalment per a la impartició de cursos per
a la formació professional per a l'ocupació. (Núm.
expedient E-02902-2018-000772-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar las bases generales de selección de
personal a contratar temporalmente para la impartición
de cursos para la formación profesional para el empleo.
(Núm. expediente E-02902-2018-000772-00) Aprobado

67(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el II Pla
d'igualtat per a empleades i empleats de l'Ajuntament de
València. (Núm. expedient E-01101-2009-001710-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el II Plan
de igualdad para empleadas y empleados del
Ayuntamiento de València. (Núm. expediente
E-01101-2009-001710-00) Aprobado

68(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis al lloc de treball d'agent de Policia
Local, referència núm. 7089. (Núm. expedient
E-01101-2018-000587-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios al puesto de trabajo de agente de
Policía Local, referencia núm. 7089. (Núm. expediente
E-01101-2018-000587-00) Aprobado

69(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada
l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de
bomber (DEB-PH-N-F), referència 6843, en el
Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en
Emergències i Protecció Civil. (Núm. expedient
E-01101-2018-002273-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone dar por finalizada
la adscripción en comisión de servicios al puesto de
trabajo de bombero (DEB-PH-N-F), referencia núm.
6843, en el Departamento de Bomberos, Prevención e
Intervención en Emergencias y Protección Civil. (Núm.
expediente E-01101-2018-002273-00) Aprobado

70(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
a lloc de cap oficina (TD), categoria TAG, referència
núm. 83, en el Servici de Pobles de València, Centre
Mundial de València per a l'Alimentación Urbana
Sostenible. (Núm. expedient E-01101-2019-001222-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal a puesto de jefe oficina (TD), categoría TAG,
referencia núm. 83, en el Servicio de Pobles de València,
Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana
Sostenible. (Núm. expediente E-01101-2019-001222-00)
Aprobado

71(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar un
nomenament interí com a tècnic lingüista. (Núm. nombramiento interino como técnico lingüista. (Núm.
expedient E-01101-2019-000833-00) Aprovat
expediente E-01101-2019-000833-00) Aprobado
72(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar una
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substitució en la contractació laboral de personal amb sustitución en la contratación laboral de personal con
destinació al taller d'ocupació ‘Gastronomia i destino al taller de empleo ‘Gastronomía y restauración’.
Restauració’.
(Núm.
expedient (Núm. expediente E-01101-2018-004790-00) Aprobado
E-01101-2018-004790-00) Aprovat
73(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment
salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional
per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del
taller d'ocupació ‘T'Atenem’. (Núm. expedient
E-01101-2018-004338-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
incremento salarial, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2019 de aplicación al personal
alumno trabajador del taller de empleo ‘T'Atenem’. (Núm.
expediente E-01101-2018-004338-00) Aprobado

74(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment
salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional
per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del
taller d'ocupació ‘Activitats per a la Ciutadania’. (Núm.
expedient E-01101-2018-004399-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
incremento salarial, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2019 de aplicación al personal
alumno trabajador del taller de empleo ‘Activitats per a la
Ciutadania’.
(Núm.
expediente
E-01101-2018-004399-00) Aprobado

75(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment
salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional
per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del
taller d'ocupació ‘Informació per al turisme’. (Núm.
expedient E-01101-2018-004793-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
incremento salarial, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2019 de aplicación al personal
alumno trabajador del taller de empleo ‘Información para
el turismo’. (Núm. expediente E-01101-2018-004793-00)
Aprobado

76(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs
de reposició interposat contra l'acord de la Junta de
Govern Local de 23 de novembre de 2018. (Núm.
expedient E-01101-2019-000196-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar el
recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 23 de noviembre de 2018.
(Núm. expediente E-01101-2019-000196-00) Aprobado

77(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar sanció SERVICIO DE PERSONAL. Propone imponer sanción
disciplinària a un funcionari d'esta corporació. (Núm. disciplinaria a un funcionario de esta corporación. (Núm.
expedient E-01101-2018-003867-00) Aprovat
expediente E-01101-2018-003867-00) Aprobado
78(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar sanció SERVICIO DE PERSONAL. Propone imponer sanción
disciplinària a un funcionari d'esta corporació. (Núm. disciplinaria a un funcionario de esta corporación. (Núm.
expedient E-01101-2018-003866-00) Aprovat
expediente E-01101-2018-003866-00) Aprobado
79(E) SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL,
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa
convocar procediment obert en règim de concurrència
per a l'atorgament de les autoritzacions municipals (ús
comú especial) per a l'explotació dels servicis de
temporada de les platges del terme municipal de
València. (Núm. expedient E-02410-2018-000073-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
CALIDAD
Y
ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y
PLAYAS. Propone convocar procedimiento abierto en
régimen de concurrencia para el otorgamiento de las
autorizaciones municipales (uso común especial) para la
explotación de los servicios de temporada de las playas
del término municipal de València. (Núm. expediente
E-02410-2018-000073-00) Aprobado

80(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar
l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Policia
Local de València de la Comunitat Valenciana i el
calendari
de
pagaments.
(Núm.
expedient
E-01401-2019-000761-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar la
aportación municipal a favor de la Fundación de la
Policía Local de València de la Comunidad Valenciana y
el calendario de pagos. (Núm. expediente
E-01401-2019-000761-00) Aprobado

81(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar la
subrogació de la concessió demanial per a l'explotació
del bar cafeteria de la Central de la Policia Local de
València. (Núm. expedient E-01404-2016-000013-00)
Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone autorizar la
subrogación de la concesión demanial para la
explotación del bar-cafetería de la Central de la Policía
Local
de
València.
(Núm.
expediente
E-01404-2016-000013-00) Aprobado

82(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d’una ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago
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factura emesa en concepte d'impressió digital. (Núm. de una factura emitida en concepto de impresión digital.
expedient E-02001-2018-000311-00) Aprovat
(Núm. expediente E-02001-2018-000311-00) Aprobado
83(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprobar l'adjudicació dels Premis València Emprén, XII
edició. (Núm. expedient E-02902-2018-001644-00)
Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la adjudicación de los Premios València
Emprende,
XII
edición.
(Núm.
expediente
E-02902-2018-001644-00) Aprobado

84(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar la 2ª modificació de crèdits per incorporació de
romanents al Pressupost 2019. (Núm. expedient
E-05501-2019-000007-00) Aprovat

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar la 2ª modificación de créditos por incorporación
de remanentes al Presupuesto 2019. (Núm. expediente
E-05501-2019-000007-00) Aprobado

85(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici
actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local, referència
núm. 8323. (Núm. expedient E-01101-2019-000247-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone el reingreso al
servicio activo a puesto de trabajo de agente de Policía
Local, referencia núm. 8323. (Núm. expediente
E-01101-2019-000247-00) Aprobado

86(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'una auxiliar administrativa mobilitat/disponibilitat, en No
Inclosos en Unitats Orgàniques-Àrea de Govern Interior,
referència
núm.
8803.
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001196-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal
de
una
auxiliar
administrativa
movilidad/disponibilidad, en No Incluidos en Unidades
Orgánicas-Área de Gobierno Interior, referencia núm.
8803. (Núm. expediente E-01101-2019-001196-00)
Aprobado

87(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'una inspectora d'obres i servicis en el Servici del Cicle
Integral
de
l'Aigua.
(Núm.
expedient
E-01101-2019-000649-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de una inspectora de obras y servicios en el
Servicio del Ciclo Integral del Agua. (Núm. expediente
E-01101-2019-000649-00) Aprobado

88(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de
Jardineria. (Núm. expedient E-01101-2019-000665-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de un inspector de obras y servicios en el
Servicio
de
Jardinería.
(Núm.
expediente
E-01101-2019-000665-00) Aprobado

89(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'una inspectora d'obres i servicis en el Servici
d'Inspecció de Tributs i Rendes. (Núm. expedient
E-01101-2019-000957-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de una inspectora de obras y servicios en el
Servicio de Inspección de Tributos y Rentas. (Núm.
expediente E-01101-2019-000957-00) Aprobado

90(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de
Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment
d'Infraestructures.
(Núm.
expedient
E-01101-2019-000958-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de un inspector de obras y servicios en el
Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y
Mantenimiento de Infraestructuras. (Núm. expediente
E-01101-2019-000958-00) Aprobado

91(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de Sanitat. temporal de un inspector de obras y servicios en el
Servicio
de
Sanidad.
(Núm.
expediente
(Núm. expedient E-01101-2019-000960-00) Aprovat
E-01101-2019-000960-00) Aprobado
92(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament provisional per millora d'ocupació de
dèsset inspectors/es d'obres i servicis. (Núm. expedient
E-01101-2019-000962-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento provisional por mejora de empleo de
diecisiete inspectores/as de obras y servicios. (Núm.
expediente E-01101-2019-000962-00) Aprobado

93(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001131-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001131-00) Aprobado
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94(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001157-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001157-00) Aprobado

95(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001162-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001162-00) Aprobado

96(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001164-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001164-00) Aprobado

97(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001165-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001165-00) Aprobado

98(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001166-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001166-00) Aprobado

99(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001167-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001167-00) Aprobado

100(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001168-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001168-00) Aprobado

101(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001169-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001169-00) Aprobado

102(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001171-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001171-00) Aprobado

103(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001172-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001172-00) Aprobado

104(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001173-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001173-00) Aprobado

105(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001174-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001174-00) Aprobado

106(E) SERVICI

DE

PERSONAL.

Proposa

aprovar

el SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
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nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local nombramiento interino en puesto de agente de Policía
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001175-00) Aprovat
E-01101-2019-001175-00) Aprobado
107(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001179-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001179-00) Aprobado

108(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001180-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001180-00) Aprobado

109(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001228-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001228-00) Aprobado

110(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001230-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001230-00) Aprobado

111(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001231-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001231-00) Aprobado

112(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001232-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001232-00) Aprobado

113(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001233-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino en puesto de agente de Policía
Local
(DE1-PH-N-F).
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001233-00) Aprobado
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