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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

18 d'abril de 2019 / 18 de abril 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 12 d'abril de 2019. Aprovat
celebrada el día 12 de abril de 2019. Aprobado

2

GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació
de la subvenció concedida a l’Asociación de la
Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple. (Núm.
expedient E-00201-2018-000015-00) Aprovat

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Asociación
de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple.
(Núm. expediente E-00201-2018-000015-00) Aprobado

3

GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el
gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies en concepte de
quota anual i de quota aportació extraordinària XII Ple de
la
FEMP
2019.
(Núm.
expedient
E-00201-2019-000019-00) Aprovat

GABINETE DE ALCALDÍA. Propone autorizar y disponer
el gasto y reconocer la obligación a favor de la
Federación Española de Municipios y Provincias en
concepto de cuota anual y de cuota aportación
extraordinaria XII Pleno de la FEMP 2019. (Núm.
expediente E-00201-2019-000019-00) Aprobado

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4,
desestimatòria del Recurs PO núm. 232/15, interposat
contra la declaració d'incompliment del deure de
conservació
d'un
edifici.
(Núm.
expedient
E-00501-2019-000127-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, desestimatoria del
Recurso PO núm. 232/15, interpuesto contra la
declaración de incumplimiento del deber de conservación
de
un
edificio.
(Núm.
expediente
E-00501-2019-000127-00) Quedar enterado

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que
declara caducat el Recurs PO núm. 18/18, interposat
contra ordre de cessament i clausura immediata d'un
local destinat a l'activitat de restaurant bar amb
ambientació
musical.
(Núm.
expedient
E-00501-2019-000126-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, que declara
caducado el Recurso PO núm. 18/18, interpuesto contra
orden de cese y clausura inmediata de un local destinado
a la actividad de restaurante-bar con ambientación
musical. (Núm. expediente E-00501-2019-000126-00)
Quedar enterado

6

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació corresponent al catering per a reconocimiento de obligación correspondiente al catering
1/9

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
18/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
18 d'abril de 2019 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
18 de abril de 2019 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: uSgD IZA8 hEOM g5kI Zpp/ uwBf T64=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

la recepció dels convidats a l’acte d’Honors i Distincions para la recepción de los invitados al acto de Honores y
de la Ciutat. (Núm. expedient E-8RE05-2018-000048-00) Distinciones de la Ciudad. (Núm. expediente
Aprovat
E-8RE05-2018-000048-00) Aprobado
7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la
Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Procediment
Abreviat núm. 197/17 i aprovar el gasto corresponent.
(Núm. expedient E-01001-2018-000276-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone ejecutar la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7 en el Procedimiento
Abreviado núm. 197/17 y aprobar el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-01001-2018-000276-00) Aprobado

8

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de
pagament d'una factura emesa en concepte de prestació
de
servicis
informàtics.
(Núm.
expedient
E-00801-2019-000047-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. Propone reconocer la obligación de
pago de una factura emitida en concepto de prestación
de
servicios
informáticos.
(Núm.
expediente
E-00801-2019-000047-00) Aprobado

9

SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa
declarar disponible la reserva de crèdit i aprovar el
reajustament provisional del gasto del contracte del
servici d’atenció ciutadana 010. (Núm. expedient
E-00910-2019-000006-00) Aprovat

SERVICIO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Propone declarar disponible la reserva de crédito y
aprobar el reajuste provisional del gasto del contrato del
servicio de atención ciudadana 010. (Núm. expediente
E-00910-2019-000006-00) Aprobado

10

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació corresponent a factures de
subministrament de gas natural. (Núm. expedient
E-01201-2019-000212-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a facturas
de suministro de gas natural. (Núm. expediente
E-01201-2019-000212-00) Aprobado

11

SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació corresponent al manteniment
d'equips
multifunció.
(Núm.
expedient
E-01201-2019-000234-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente al
mantenimiento de equipos multifunción. (Núm.
expediente E-01201-2019-000234-00) Aprobado

12

SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i
reconéixer l'obligació de pagament derivada de la factura
corresponent al servici de senyalització i limitació de pas
en l'esdeveniment esportiu ‘2ª Volta a Peu Runners
Ciutat
de
València’.
(Núm.
expedient
E-01903-2019-000090-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone autorizar, disponer
y reconocer la obligación de pago derivada de la factura
correspondiente al servicio de señalización y limitación
de paso en el evento deportivo ‘2ª Volta a Peu Runners
Ciutat
de
València’.
(Núm.
expediente
E-01903-2019-000090-00) Aprobado

13

SERVICI D'ESPORTS. Proposa sol·licitar una ajuda
econòmica a la Presidència del Consell Superior
d'Esports per a la realització de les obres de construcció
d'un edifici de vestuaris amb graderies al camp d'hoquei
de Tarongers vinculat al Poliesportiu Verge del
Carme-Beteró.
(Núm.
expedient
E-01903-2019-000102-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone solicitar una ayuda
económica a la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes para la realización de las obras de construcción
de un edificio de vestuarios con gradas en el campo de
hockey de Tarongers vinculado al Polideportivo Virgen
del
Carmen-Beteró.
(Núm.
expediente
E-01903-2019-000102-00) Aprobado

14

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement
d'obligació
relatiu
a
servicis
d'infraestructures per a l’Expojove 2018-2019. (Núm.
expedient E-01904-2019-000367-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación relativo a servicios de
infraestructuras para la Expojove 2018-2019. (Núm.
expediente E-01904-2019-000367-00) Aprobado

15

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de factures corresponents a
l’any 2019. (Núm. expedient E-01905-2019-000112-00)
Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación de facturas
correspondientes al año 2019. (Núm. expediente
E-01905-2019-000112-00) Aprobado

16

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
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reconeixement d'obligació corresponent a la realització un reconocimiento de obligación correspondiente a la
de tallers del programa Forma-TEM. (Núm. expedient realización de talleres del programa Forma-TEM. (Núm.
E-01905-2019-000131-00) Aprovat
expediente E-01905-2019-000131-00) Aprobado
17

SERVICI
DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar
la convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions
per a la dinamització del turisme en el sector hostaler,
promovent una oferta innovadora i de qualitat. (Núm.
expedient E-01909-2019-000056-00) Aprovat

SERVICIO
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
INTERNACIONALIZACIÓN Y TURISMO. Propone
aprobar la convocatoria 2019 para la concesión de
subvenciones para la dinamización del turismo en el
sector hostelero, promoviendo una oferta innovadora y
de calidad. (Núm. expediente E-01909-2019-000056-00)
Aprobado

18

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar la justificació de la subvenció concedida a la
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados l’any
2018. (Núm. expedient E-02000-2018-000016-00)
Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la justificación de la subvención concedida a la
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados en el año
2018. (Núm. expediente E-02000-2018-000016-00)
Aprobado

19

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar l'addenda per a l'any 2019 al conveni de
col·laboració amb la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos. (Núm. expedient E-02000-2019-000030-00)
Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la adenda para el año 2019 al convenio de
colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos. (Núm. expediente E-02000-2019-000030-00)
Aprobado

20

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa reconéixer l'obligació de pagament d’una
factura del contracte de manteniment de la font de
l’Almoina. (Núm. expedient E-02001-2019-000569-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone reconocer la obligación de pago de
una factura del contrato de mantenimiento de la fuente
de
la
Almoina.
(Núm.
expediente
E-02001-2019-000569-00) Aprobado

21

SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa retirar la subvenció
concedida a l'AMPA del Conservatori Municipal José
Iturbi per al desenvolupament del projecte ‘Escola
municipal
de
cors’.
(Núm.
expedient
E-02101-2017-000351-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone retirar la
subvención concedida a la AMPA del Conservatorio
Municipal José Iturbi para el desarrollo del proyecto
‘Escuela municipal de coros’. (Núm. expediente
E-02101-2017-000351-00) Aprobado

22

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per dos
entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria
d'acció social de l'any 2018. (Núm. expedient
E-02201-2018-000134-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por dos
entidades de los proyectos subvencionados en la
convocatoria de acción social del año 2018. (Núm.
expediente E-02201-2018-000134-00) Aprobado

23

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la concessió de subvencions
nominatives a favor de les associacions de mares i pares
de l’alumnat dels centres ocupacionals municipals.
(Núm. expedient E-02201-2019-000021-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la concesión de subvenciones
nominativas a favor de las asociaciones de madres y
padres del alumnado de los centros ocupacionales
municipales.
(Núm.
expediente
E-02201-2019-000021-00) Aprobado

24

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el règim jurídic per a la concessió
d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de
menjador escolar per protecció i el gasto per al curs
2019-2020. (Núm. expedient E-02201-2019-000024-00)
Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el régimen jurídico para la concesión de
ayudas de servicios sociales para sufragar gastos de
comedor escolar por protección y el gasto para el curso
2019-2020. (Núm. expediente E-02201-2019-000024-00)
Aprobado

25

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa donar la conformitat a l'aprovació d’un conveni
amb la Fundación Secretariado Gitano per a l'execució
d’un programa d'intervenció social amb població gitana
immigrant procedent de països de l'Est i promoció social

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone dar la conformidad a la aprobación de un
convenio con la Fundación Secretariado Gitano para la
ejecución de un programa de intervención social con
población gitana inmigrante procedente de países del
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i laboral de la dona gitana ‘Opre Romnia’. (Núm. Este y promoción social y laboral de la mujer gitana
‘Opre
Romnia’.
(Núm.
expediente
expedient E-02201-2019-000087-00) Aprovat
E-02201-2019-000087-00) Aprobado
26

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació de la subvenció
nominativa concedida a la Fundació de la Comunitat
Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de
València. (Núm. expedient E-02230-2017-000024-00)
Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación de la subvención
nominativa concedida a la Fundación de la Comunidad
Valenciana del Pacto para el Empleo en la ciudad de
València. (Núm. expediente E-02230-2017-000024-00)
Aprobado

27

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les
subvencions concedides a favor de diverses entitats de
la Junta Municipal de Patraix per al desenvolupament de
projectes de participació ciutadana dirigits al foment de
l'associacionisme.
(Núm.
expedient
E-02301-2018-000221-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a favor de
varias entidades de la Junta Municipal de Patraix para el
desarrollo de proyectos de participación ciudadana
dirigidos al fomento del asociacionismo. (Núm.
expediente E-02301-2018-000221-00) Aprobado

28

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial
de la subvenció concedida a l’Asociación Valenciana
José Martí de Amistad con Cuba. (Núm. expedient
E-02301-2018-000217-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar el
reintegro parcial de la subvención concedida a la
Asociación Valenciana José Martí de Amistad con Cuba.
(Núm. expediente E-02301-2018-000217-00) Aprobado

29

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial
de la subvenció concedida a l’AVV La Torre. (Núm.
expedient E-02301-2018-000222-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar el
reintegro parcial de la subvención concedida a la AVV La
Torre. (Núm. expediente E-02301-2018-000222-00)
Aprobado

30

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial
de la subvenció concedida a l'Escola de Música ‘Amparo
Iturbi’. (Núm. expedient E-02301-2018-000222-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar el
reintegro parcial de la subvención concedida a la Escuela
de Música ‘Amparo Iturbi’. (Núm. expediente
E-02301-2018-000222-00) Aprobado

31

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
Proposa
reconéixer
drets
pel
reintegrament de la subvenció concedida a una entitat
ciutadana per al desenvolupament de projecte de
participació ciutadana dirigida al foment de
l'associacionisme.
(Núm.
expedient
E-02301-2018-000222-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone reconocer
derechos por el reintegro de la subvención concedida a
una entidad ciudadana para el desarrollo de proyecto de
participación ciudadana dirigida al fomento del
asociacionismo.
(Núm.
expediente
E-02301-2018-000222-00) Aprobado

32

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte
‘Renovació canonada DN 350 des del carrer de la
Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD
DN
600
València’.
(Núm.
expedient
E-02701-2015-000773-00) Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar nuevas unidades de obra y precios del proyecto
‘Renovación tubería DN 350 desde calle Blanquerías
hasta plaza Tetuán por tubería FD DN 600 València’.
(Núm. expediente E-02701-2015-000773-00) Aprobado

33

SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA. Proposa aprovar la continuïtat del contracte
per a l'alienació del paper i cartó obtinguts mitjançant
arreplegada selectiva a la ciutat de València. (Núm.
expedient E-02801-2019-000650-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA. Propone aprobar la continuidad
del contrato para la enajenación del papel y cartón
obtenidos mediante recogida selectiva en la ciudad de
València. (Núm. expediente E-02801-2019-000650-00)
Aprobado

34

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
rectificar l’anex I de l'acord de la Junta de Govern Local Propone rectificar el anexo I del acuerdo de la Junta de
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de 29 de març de 2019, pel qual es va aprovar la
convocatòria 2019 d'ajudes a la creació de nous
comerços i consolidació dels existents a la ciutat de
València. (Núm. expedient E-02901-2019-000213-00)
Aprovat

Gobierno Local de 29 de marzo de 2019, por el que se
aprobó la convocatoria 2019 de ayudas a la creación de
nuevos comercios y consolidación de los existentes en la
ciudad
de
Valéncia.
(Núm.
expediente
E-02901-2019-000213-00) Aprobado

35

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
modificar el conveni de col·laboració entre LABORA
Servei Valencià d’Ocupació i Formació i el VI Pacte per a
l'Ocupació a la Ciutat de València per a la realització de
fòrums d'ocupació en el marc del pla ‘Avalem Territori’.
(Núm. expedient E-02902-2019-000067-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone modificar el convenio de colaboración entre
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació y el VI
Pacto para el Empleo en la Ciudad de València para la
realización de foros de empleo en el marco del plan
‘Avalem
Territori’.
(Núm.
expediente
E-02902-2019-000067-00) Aprobado

36

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la convocatòria de les ajudes ‘València Activa
Ocupa
2019’.
(Núm.
expedient
E-02902-2019-000217-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la convocatoria de las ayudas ‘València
Activa
Emplea
2019’.
(Núm.
expediente
E-02902-2019-000217-00) Aprobado

37

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat
percebuda pel concepte d'ajudes municipals ‘València
Activa
Crea
2018’.
(Núm.
expedient
E-02902-2019-000295-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro de una
cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales ‘València Activa Crea 2018’. (Núm.
expediente E-02902-2019-000295-00) Aprobado

38

SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
iniciar el procediment de reintegrament d’una quantitat
percebuda en concepte d'ajudes municipals ‘València
Activa
Ocupa
2018’.
(Núm.
expedient
E-02902-2019-000306-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro de una
cantidad percibida en concepto de ayudas municipales
‘València Activa Emplea 2018’. (Núm. expediente
E-02902-2019-000306-00) Aprobado

39

SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I
PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar el conveni entre el
Ministeri de Foment, la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, l'Ajuntament de
València, Administrador d'Infraestructures Ferroviàries,
Ports de l'Estat i Autoritat Portuària de València per al
desenvolupament de la terminal intermodal i logística de
València de Font Sant Lluís. (Núm. expedient
E-03A01-2019-000013-00) Aprovat

SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y
PROGRAMACIÓN. Propone aprobar el convenio entre el
Ministerio de Fomento, la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, el Ayuntamiento de
València, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
Puertos del Estado y Autoridad Portuaria de València
para el desarrollo de la terminal intermodal y logística de
València de Fuente San Luis. (Núm. expediente
E-03A01-2019-000013-00) Aprobado

40

SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar tècnicament el projecte denominat ‘Millora de
l'accessibilitat al llit vell del riu Túria a l'entorn del carrer
de
Velázquez’.
(Núm.
expedient
E-03301-2018-000152-00) Aprovat

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar técnicamente el proyecto denominado
‘Mejora de la accesibilidad al cauce viejo del río Turia en
el entorno de la calle Velázquez’. (Núm. expediente
E-03301-2018-000152-00) Aprobado

41

SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar i
reconéixer l'obligació de pagament de la quota de soci
de l'Associació Valenciana d’Aficionats a la Meteorologia
‘Josep Peinado’ (AVAMET) corresponent a l’exercici
2019. (Núm. expedient E-03602-2017-000038-00)
Aprovat

SERVICIO DEVESA-ALBUFERA. Propone aprobar y
reconocer la obligación de pago de la cuota de socio de
la Associació Valenciana d’Aficionats a la Meteorologia
‘Josep Peinado’ (AVAMET) correspondiente al ejercicio
2019. (Núm. expediente E-03602-2017-000038-00)
Aprobado

42

SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar una
modificació per transferència de crèdits del sector
pressupostari
del
servici.
(Núm.
expedient
E-04301-2019-000028-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTABILIDAD. Propone aprobar una
modificación por transferencia de créditos del sector
presupuestario del servicio. (Núm. expediente
E-04301-2019-000028-00) Aprobado

43

SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits aprobar el proyecto de la tercera modificación de créditos
5/9

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
18/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
18 d'abril de 2019 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
18 de abril de 2019 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: uSgD IZA8 hEOM g5kI Zpp/ uwBf T64=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto
2019. (Núm. expedient E-05501-2019-000012-00)
2019. (Núm. expediente E-05501-2019-000012-00)
Aprovat
Aprobado
44

SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar una modificació per transferència de crèdits dels
sectors
pressupostaris
dels
Servicis
Economicopressupostari i Financer. (Núm. expedient
E-05501-2019-000013-00) Aprovat

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar una modificación por transferencia de créditos
de los sectores presupuestarios de los Servicios
Económico-Presupuestario
y
Financiero.
(Núm.
expediente E-05501-2019-000013-00) Aprobado

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

45(E) SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa
aprovar la justificació presentada per la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Valencia de
l'aportació municipal per a la Finestreta Única
Empresarial. (Núm. expedient E-00202-2015-000016-00)
Aprovat

SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
Propone aprobar la justificación presentada por la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Valencia de la aportación municipal para la Ventanilla
Única
Empresarial.
(Núm.
expediente
E-00202-2015-000016-00) Aprobado

46(E) SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.
Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a projectes
d'educació i foment de la cultura de la transparència i el
govern
obert
2019.
(Núm.
expedient
E-00703-2019-000008-00) Aprovat

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. Propone aprobar la convocatoria de ayudas a
proyectos de educación y fomento de la cultura de la
transparencia y el gobierno abierto 2019. (Núm.
expediente E-00703-2019-000008-00) Aprobado

47(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a
certificacions del contracte de servicis d’inspecció
d'aparcaments públics subterranis en exploració
propietat de l'Ajuntament de València. (Núm. expedient
E-01801-2018-004045-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a certificaciones del contrato de servicios de inspección
de aparcamientos públicos subterráneos en exploración
propiedad del Ayuntamiento de València. (Núm.
expediente E-01801-2018-004045-00) Aprobado

48(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la celebració
de la festivitat del 9 d'Octubre de 2018. (Núm. expedient
E-01904-2018-001420-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
celebración de la festividad del 9 de Octubre de 2018.
(Núm. expediente E-01904-2018-001420-00) Aprobado

49(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir
subvencions a determinades comissions falleres,
confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa
i altars de Sant Vicent per a la celebració d’actes
commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus
múltiples. (Núm. expedient E-01904-2018-001451-00)
Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone conceder
subvenciones a determinadas comisiones falleras,
cofradías, hermandades, corporaciones de Semana
Santa y altares de San Vicente para la celebración de
actos conmemorativos del veinticinco aniversario o sus
múltiplos. (Núm. expediente E-01904-2018-001451-00)
Aprobado

50(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la
contractació d'agrupacions musicals per les comissions
falleres amb motiu de les festes falleres de 2019. (Núm.
expedient E-01904-2019-000410-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
convocatoria para la concesión de subvenciones para la
contratación de agrupaciones musicales por las
comisiones falleras con motivo de las fiestas falleras de
2019. (Núm. expediente E-01904-2019-000410-00)
Aprobado

51(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de factures derivades de la
prestació de diversos servicis. (Núm. expedient
E-01905-2019-000159-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación de facturas derivadas
de la prestación de varios servicios. (Núm. expediente
E-01905-2019-000159-00) Aprobado

52(E) SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a ARTÍSTICO. Propone autorizar, disponer y reconocer la
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favor de la guanyadora del Premi Senyera d'Arts Visuals obligación a favor de la ganadora del Premio Senyera de
2018. (Núm. expedient E-02001-2018-000102-00)
Artes
Visuales
2018.
(Núm.
expediente
Aprovat
E-02001-2018-000102-00) Aprobado
53(E) SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d’una
factura del servici de teleassistència de l’Ajuntament.
(Núm. expedient E-02201-2018-000076-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de una
factura del servicio de teleasistencia del Ayuntamiento.
(Núm. expediente E-02201-2018-000076-00) Aprobado

54(E) SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la gestió
integral del centre de dia per a persones majors
dependents
‘la
Puríssima’.
(Núm.
expedient
E-02224-2019-000216-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a la gestión integral del centro de día para personas
mayores dependientes ‘La Purísima’. (Núm. expediente
E-02224-2019-000216-00) Aprobado

55(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l’Instituto Social del Trabajo
(ISO). (Núm. expedient E-02250-2018-000223-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación de la
subvención concedida al Instituto Social del Trabajo
(ISO). (Núm. expediente E-02250-2018-000223-00)
Aprobado

56(E) SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA. Proposa aprovar tècnicament el projecte de
recollida orgànica i increment de recollida selectiva i
grans productors a la resta de la Zona 1 de la ciutat.
(Núm. expedient E-02801-2019-000726-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA. Propone aprobar técnicamente
el proyecto de recogida orgánica e incremento de
recogida selectiva y grandes productores en el resto de
la Zona 1 de la ciudad. (Núm. expediente
E-02801-2019-000726-00) Aprobado

57(E) SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA. Proposa aprovar tècnicament el projecte de
recollida orgànica i increment de recollida selectiva i
grans productors a la resta de la Zona 2 de la ciutat.
(Núm. expedient E-02801-2019-000727-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA. Propone aprobar técnicamente
el proyecto de recogida orgánica e incremento de
recogida selectiva y grandes productores en el resto de
la Zona 2 de la ciudad. (Núm. expediente
E-02801-2019-000727-00) Aprobado

58(E) SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA. Proposa aprovar tècnicament el projecte de
recollida orgànica i increment de recollida selectiva i
grans productors a la resta de la Zona 3 de la ciutat.
(Núm. expedient E-02801-2019-000728-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y LIMPIEZA. Propone aprobar técnicamente
el proyecto de recogida orgánica e incremento de
recogida selectiva y grandes productores en el resto de
la Zona 3 de la ciudad. (Núm. expediente
E-02801-2019-000728-00) Aprobado

59(E) SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar
la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc
València corresponent al quart trimestre de 2018. (Núm.
expedient E-03201-2017-000098-00) Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
aprobar la justificación de la subvención a usuarios del
Bioparc València correspondiente al cuarto trimestre de
2018. (Núm. expediente E-03201-2017-000098-00)
Aprobado

60(E) SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament d'una factura
corresponent al contracte per a l'execució del servici de
redacció del projecte ‘Obres de conversió en zona de
vianants del carrer dels Fusters’. (Núm. expedient
E-03301-2018-000153-00) Aprovat

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone reconocer la obligación de pago de una factura
correspondiente al contrato para la ejecución del servicio
de redacción del proyecto ‘Obras de peatonalización de
la
calle
Carpinteros’.
(Núm.
expediente
E-03301-2018-000153-00) Aprobado

61(E) SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA. Proposa
aprovar tècnicament el projecte denominat ‘Renovació
d'infraestructura del carrer d’Isabel la Catòlica’. (Núm.
expedient E-03301-2018-000154-00) Aprovat

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
Propone aprobar técnicamente el proyecto denominado
‘Renovación de infraestructura de la calle Isabel la
Católica’. (Núm. expediente E-03301-2018-000154-00)
Aprobado
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62(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar els
acords de la Junta de Govern Local de 15 i 22 de febrer
de 2019. (Núm. expedient E-04101-2018-000118-00)
Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone rectificar los
acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 15 y 22 de
febrero
de
2019.
(Núm.
expediente
E-04101-2018-000118-00) Aprobado

63(E) GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone reconocer
l'obligació de pagament de diverses factures. (Núm. la obligación de pago de varias facturas. (Núm.
expedient E-04103-2019-000009-00) Aprovat
expediente E-04103-2019-000009-00) Aprobado
64(E) GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer GABINETE DE COMUNICACIONES. Propone reconocer
l'obligació de pagament de diverses factures. (Núm. la obligación de pago de varias facturas. (Núm.
expedient E-04103-2019-000018-00) Aprovat
expediente E-04103-2019-000018-00) Aprobado
65(E) SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES.
Proposa no admetre la sol·licitud de declaració d'ofici de
nul·litat de la Resolució núm. VZ-950, de 6 de febrer de
2018, de concessió de benefici fiscal. (Núm. expedient
E-H4970-2019-500174-00) Aprovat

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y RENTAS.
Propone inadmitir la solicitud de declaración de oficio de
nulidad de la Resolución núm. VZ-950, de 6 de febrero
de 2018, de concesión de beneficio fiscal. (Núm.
expediente E-H4970-2019-500174-00) Aprobado

66(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ordenar la neteja i el
desallotjament d'un immoble municipal situat al carrer
del
Pare
Lluís
Navarro.
(Núm.
expedient
E-05305-2019-000014-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone ordenar la
limpieza y el desalojo de un inmueble municipal situado
en la calle Padre Luis Navarro. (Núm. expediente
E-05305-2019-000014-00) Aprobado

67(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ordenar el
desallotjament i la neteja d'un solar municipal situat al
carrer de Pío Baroja, encreuament amb el camí del
Cementeri. (Núm. expedient E-05305-2019-000017-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone ordenar el
desalojo y la limpieza de un solar municipal situado en la
calle Pío Baroja, cruce con el camino del Cementerio.
(Núm. expediente E-05305-2019-000017-00) Aprobado

68(E) SERVICI FINANCER. Proposa aprovar el projecte
‘València clean urban transport fleet renewal’ i la seua
repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i
Finançament de l'EMT 2019 (PAIF 2019) i en els
projectes dels futurs PAIF dels anys 2020-2022. (Núm.
expedient E-05201-2019-000012-00) Aprovat

SERVICIO FINANCIERO. Propone aprobar el proyecto
‘València clean urban transport fleet renewal’ y su
repercusión en el Programa Anual de Actuación,
Inversión y Financiación de la EMT 2019 (PAIF 2019) y
en los proyectos de los futuros PAIF de los años
2020-2022. (Núm. expediente E-05201-2019-000012-00)
Aprobado

69(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar el projecte de la quarta modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost
2019. (Núm. expedient E-05501-2019-000014-00)
Aprovat

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar el proyecto de la cuarta modificación de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto
2019. (Núm. expediente E-05501-2019-000014-00)
Aprobado

70(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar el tercer expedient de modificació de crèdits per
incorporació de romanents de crèdit i el seu finançament
al
Pressupost
de
2019.
(Núm.
expedient
E-05501-2019-000016-00) Aprovat

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar el tercer expediente de modificación de créditos
por incorporación de remanentes de crédito y su
financiación al Presupuesto de 2019. (Núm. expediente
E-05501-2019-000016-00) Aprobado

71(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la
sol·licitud d'autorització d'adscripció en comissió de
servicis a lloc de treball d'agent de policia local de
l'Ajuntament
de
Gandia.
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001648-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone no acceder a la
solicitud de autorización de adscripción en comisión de
servicios a puesto de trabajo de agente de policía local
del Ayuntamiento de Gandia. (Núm. expediente
E-01101-2019-001648-00) Aprobado

72(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de cap de servici (TD),
referència núm. 5929, en el Servici de Disciplina
Urbanística. (Núm. expedient E-01101-2019-001700-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de jefatura de servicio
(TD), referencia núm. 5929, en el Servicio de Disciplina
Urbanística.
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001700-00) Aprobado
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CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: uSgD IZA8 hEOM g5kI Zpp/ uwBf T64=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

73(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el projecte SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el proyecto
de modificació de la plantilla 2019. (Núm. expedient de modificación de la plantilla 2019. (Núm. expediente
E-01101-2019-001956-00) Aprovat
E-01101-2019-001956-00) Aprobado
74(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de personal tècnic superior AG, referència núm. 8228,
en el Gabinet de Comunicacions. (Núm. expedient
E-01101-2019-002058-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de personal técnico superior AG, referencia
núm. 8228, en el Gabinete de Comunicaciones. (Núm.
expediente E-01101-2019-002058-00) Aprobado

75(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les
persones que s'integren com a membres del tribunal que
ha de jutjar el procés selectiu per a proveir en propietat
quatre places de tècnic/a lingüista. (Núm. expedient
E-01101-2018-000134-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la designación de
las personas que se integran como miembros del tribunal
que ha de juzgar el proceso selectivo para proveer en
propiedad cuatro plazas de técnico/a lingüista. (Núm.
expediente E-01101-2018-000134-00) Aprobado

76(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació de
l'increment del 2,25 % que disposa l'article 3 del Reial
Decret Llei 24/18, de 21 de desembre. (Núm. expedient
E-01101-2019-001939-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la aplicación del
incremento del 2,25 % que dispone el artículo 3 del Real
Decreto-Ley 24/18, de 21 de diciembre. (Núm.
expediente E-01101-2019-001939-00) Aprobado

77(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'horari
especial de les escoles infantils municipals del Servici
d'Educació. (Núm. expedient E-01001-2017-000563-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el horario
especial de las escuelas infantiles municipales del
Servicio
de
Educación.
(Núm.
expediente
E-01001-2017-000563-00) Aprobado

78(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar
directament a l'entitat Levante Unión Deportiva, SAD, la
concessió demanial per a ocupació parcial de l'àmbit de
domini públic municipal circumdant a l'estadi esportiu
Ciutat
de
Valéncia.
(Núm.
expedient
E-05304-2019-000002-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone adjudicar
directamente a la entidad Levante Unión Deportiva, SAD,
la concesión demanial para ocupación parcial del ámbito
de dominio público municipal circundante al estadio
deportivo Ciutat de Valéncia. (Núm. expediente
E-05304-2019-000002-00) Aprobado

79(E) SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
impulsar la tramitació de la regulació de l'arrendament
de vehicles amb conductor. (Núm. expedient
E-01801-2019-001850-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
impulsar la tramitación de la regulación del
arrendamiento de vehículos con conductor. (Núm.
expediente E-01801-2019-001850-00) Aprobado

80(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de SERVICIO DE PERSONAL. Propone rectificar el acuerdo
la Junta de Govern Local de 12 d’abril de 2019. (Núm. de la Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 2019.
expedient E-01101-2019-001825-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01101-2019-001825-00) Aprobado
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