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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

13 de setembre de 2019 / 13 de septiembre 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 6 de setembre de 2019. Aprovat celebrada el día 6 de septiembre de 2019. Aprobado

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el
recurs d’apel·lació de l’Ajuntament i deixa sense efecte la
Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa núm. 3 dictada en el Recurs PA núm.
145/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va
desestimar una reclamació seguida contra liquidacions
de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016. (Núm.
expedient
E-00501-2019-000275-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, que estima el
recurso de apelación del Ayuntamiento y deja sin efecto
la
Sentencia
del
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 dictada en el Recurso
PA núm. 145/18, interpuesto contra acuerdo del Jurado
Tributario que desestimó una reclamación seguida contra
liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles,
ejercicio
2016.
(Núm.
expediente
E-00501-2019-000275-00) Quedar enterado

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3,
estimatòria del Recurs PA núm. 521/17, interposat contra
la desestimació d'una reclamació d'honoraris reportats
per la redacció del ‘Projecte d'execució i infraestructures
per a un sistema de videovigilància i comunicació
mitjançant pals SOS Jardí del Túria, València’. (Núm.
expedient
E-00501-2019-000272-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, estimatoria del
Recurso PA núm. 521/17, interpuesto contra la
desestimación de una reclamación de honorarios
devengados por la redacción del ‘Proyecto de ejecución
e infraestructuras para un sistema de videovigilancia y
comunicación mediante postes SOS Jardín del Turia,
València’. (Núm. expediente E-00501-2019-000272-00)
Quedar enterado

4

SERVICI DE PROTOCOL. Proposa delegar en l'alcalde
la facultat de resoldre les sol·licituds d'autorització de l'ús
temporal del Palau de l'Exposició i l’autorització de la
instal·lació de taules informatives i petitòries davant les
façanes dels edificis de l'Ajuntament i l’antiga Fàbrica de
Tabac. (Núm. expedient E-8RE05-2019-000093-00)
Aprovat

SERVICIO DE PROTOCOLO. Propone delegar en el
alcalde la facultad de resolver las solicitudes de
autorización del uso temporal del Palacio de la
Exposición y la autorización de la instalación de mesas
informativas y petitorias ante las fachadas de los edificios
del Ayuntamiento y la antigua Fábrica de Tabaco (Núm.
expediente E-8RE05-2019-000093-00) Aprobado

1/9
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
16/09/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
13 de setembre de 2019 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
13 de septiembre de 2019 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: y2sV 38TK j1RJ K564 w98T 9Pc7 uPE=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

5

SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels SERVICIO DE PERSONAL. Propone la regularización de
subfactors específics N i FS de juliol de 2019. (Núm. los subfactores específicos N y FS de julio de 2019.
expedient E-01101-2019-003293-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01101-2019-003293-00) Aprobado

6

SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de
treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic,
referència núm. 7668, en lloc de treball d'auxiliar
administratiu/iva.
(Núm.
expedient
E-01101-2019-001449-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone transformar el
puesto de trabajo de auxiliar administrativo/a atención al
público, referencia núm. 7668, en puesto de trabajo de
auxiliar
administrativo/a.
(Núm.
expediente
E-01101-2019-001449-00) Aprobado

7

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d'una tècnica de gestió
d'administració general per al Servici de Salut Laboral i
Prevenció de Riscos Laborals. (Núm. expedient
E-01101-2019-003887-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de una técnica de gestión de
administración general para el Servicio de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales. (Núm. expediente
E-01101-2019-003887-00) Aprobado

8

SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la
disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de maig de
2019. (Núm. expedient E-01101-2019-003898-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
disponibilidad de créditos de economías de IT de mayo
de 2019. (Núm. expediente E-01101-2019-003898-00)
Aprobado

9

SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la
disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de juny de
2019. (Núm. expedient E-01101-2019-003899-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone declarar la
disponibilidad de créditos de economías de IT de junio
de 2019. (Núm. expediente E-01101-2019-003899-00)
Aprobado

10

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d’alta en
l’Inventari Municipal de Béns l'aparcament en subsol, els
jardins, el bulevard i la xarxa viària situats als carrers de
l'Explorador Andrés, del Poeta Duran i Tortajada, d'Emili
Gascó Contell, de l'Actriu Encarna Máñez i adjacents.
(Núm. expedient E-05303-2012-000118-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone dar de alta en el
Inventario Municipal de Bienes el aparcamiento en
subsuelo, los jardines, el bulevar y la red viaria situados
en las calles Explorador Andrés, Poeta Durán y
Tortajada, Emilio Gascó Contell, Actriz Encarna Máñez y
adyacentes.
(Núm.
expediente
E-05303-2012-000118-00) Aprobado

11

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d’alta en
l’Inventari Municipal de Béns l'aparcament en subsol de
servici públic situat al carrer del Doctor Josep Juan
Dòmine. (Núm. expedient E-05303-2013-000086-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone dar de alta en el
Inventario Municipal de Bienes el aparcamiento en
subsuelo de servicio público situado en la calle Doctor
José
Juan
Dómine.
(Núm.
expediente
E-05303-2013-000086-00) Aprobado

12

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d’alta en
l’Inventari Municipal de Béns les finques resultants
adjudicades i donar de baixa les finques inventariades
aportades en el projecte de reparcel·lació forçosa fase
1A-Àmbit A.4-1 ‘Actuació urbanística Parc Central’.
(Núm. expedient E-05303-2018-000176-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone dar de alta en el
Inventario Municipal de Bienes las fincas resultantes
adjudicadas y dar de baja las fincas inventariadas
aportadas en el proyecto de reparcelación forzosa fase
1A-Ámbito A.4-1 ‘Actuación urbanística Parque Central’.
(Núm. expediente E-05303-2018-000176-00) Aprobado

13

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització
per a transmetre la concessió existent sobre el sòl
municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester
Gozalvo (antic carrer de Pavia). (Núm. expedient
E-05307-2016-000028-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aprobar la
autorización para transmitir la concesión existente sobre
el suelo municipal de un inmueble situado en la calle
José Ballester Gozalvo (antigua calle Pavía). (Núm.
expediente E-05307-2016-000028-00) Aprobado

14

SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat
per a concedir subvencions a favor de diverses entitats
en el marc de la convocatòria de la 4a edició dels premis
a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
(Núm. expedient E-00202-2019-000003-00) Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone dar la
conformidad para conceder subvenciones a favor de
varias entidades en el marco de la convocatoria de la 4ª
edición de los premios a la innovación social y urbana de
la
ciudad
de
València.
(Núm.
expediente
E-00202-2019-000003-00) Aprobado

15

SERVICI

D’ARQUITECTURA

I

DE

SERVICIS SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
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CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible la
reserva de crèdit del contracte de servici de manteniment
de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat. (Núm.
expedient E-01201-2018-000720-00) Aprovat

CENTRALES TÉCNICOS. Propone declarar disponible
la reserva de crédito del contrato de servicio de
mantenimiento de la instalación del alumbrado público de
la ciudad. (Núm. expediente E-01201-2018-000720-00)
Aprobado

16

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa que l’Assessoria Jurídica Municipal inicie
accions judicials contra la mediadora i l'asseguradora
municipal. (Núm. expedient E-01305-2011-000556-00)
Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone que la Asesoría Jurídica Municipal inicie
acciones judiciales contra la mediadora y la aseguradora
municipal. (Núm. expediente E-01305-2011-000556-00)
Aprobado

17

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa corregir un error material contingut en l'acord de
la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2019. (Núm.
expedient E-01305-2015-000596-00) Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone corregir un error material contenido en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de mayo
de 2019. (Núm. expediente E-01305-2015-000596-00)
Aprobado

18

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2016 12288. (Núm. expedient E-01305-2016-000069-00)
Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2016
12288.
(Núm.
expediente
E-01305-2016-000069-00) Aprobado

19

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2016
117930-01.
(Núm.
expedient
E-01305-2016-000595-00) Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2016
117930-01.
(Núm.
expediente
E-01305-2016-000595-00) Aprobado

20

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00113
2017 45. (Núm. expedient E-01305-2017-000003-00)
Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00113
2017 45. (Núm. expediente E-01305-2017-000003-00)
Aprobado

21

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la
programació del quart 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 cuarto trimestre de 2019 del Centro
Cultural
La
Rambleta.
(Núm.
expediente
E-01905-2018-000575-00) Aprobado

22

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de prestació de
servicis de seguretat del Teatre el Musical. (Núm.
expedient E-01905-2019-000371-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación en concepto de
prestación de servicios de seguridad del Teatro El
Musical. (Núm. expediente E-01905-2019-000371-00)
Aprobado

23

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar el nomenament de la Comissió Avaluadora per a
la valoració i concessió de les subvencions a
programacions i projectes culturals 2019. (Núm.
expedient E-02000-2019-000014-00) Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar el nombramiento de la Comisión Evaluadora
para la valoración y concesión de las subvenciones a
programaciones y proyectos culturales 2019. (Núm.
expediente E-02000-2019-000014-00) Aprobado

24

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació
General Universitat de València. (Núm. expedient
E-02000-2019-000059-00) Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar un convenio de colaboración con la Fundació
General Universitat de València. (Núm. expediente
E-02000-2019-000059-00) Aprobado

25

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d’una Propone aprobar el reconocimiento de obligación de una
factura del servici de suport a la intervenció integral amb factura del servicio de apoyo a la intervención integral
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famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de con familias del censo de vivienda precaria en la ciudad
València. (Núm. expedient E-02201-2017-000305-00) de
València.
(Núm.
expediente
Aprovat
E-02201-2017-000305-00) Aprobado
26

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la modificació sol·licitada per PSIMA
(Profesionales Sociales en la Intervención del Maltrato)
del projecte subvencionat 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 modificación solicitada por PSIMA
(Profesionales Sociales en la Intervención del Maltrato)
del proyecto subvencionado en la convocatoria de acción
social
del
año
2018.
(Núm.
expediente
E-02201-2018-000134-00) Aprobado

27

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el projecte d'ordenança reguladora del
servici de teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de
València. (Núm. expedient E-02201-2019-000103-00)
Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el proyecto de ordenanza reguladora
del servicio de teleasistencia domiciliaria del
Ayuntamiento de València. (Núm. expediente
E-02201-2019-000103-00) Aprobado

28

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la prestació
del servici de gestió i execució d’activitats físiques per a
persones majors de la ciutat de València. (Núm.
expedient E-02224-2019-000402-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a la prestación del servicio de gestión y
ejecución de actividades físicas para personas mayores
de la ciudad de València. (Núm. expediente
E-02224-2019-000402-00) Aprobado

29

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el
reconeixement d'obligació corresponent a la factura del
passat mes de juny del contracte de gestió integral del
centre de dia per a persones majors dependents
‘Arniches’. (Núm. expedient E-02224-2019-000406-00)
Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
aprobar el reconocimiento de obligación correspondiente
a la factura del pasado mes de junio del contrato de
gestión integral del centro de día para personas mayores
dependientes
‘Arniches’.
(Núm.
expediente
E-02224-2019-000406-00) Aprobado

30

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el
reconeixement d'obligació corresponent a la factura del
passat mes de juliol del contracte de gestió integral del
centre de dia per a persones majors dependents
‘Arniches’. (Núm. expedient E-02224-2019-000453-00)
Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
aprobar el reconocimiento de obligación correspondiente
a la factura del pasado mes de julio del contrato de
gestión integral del centro de día para personas mayores
dependientes
‘Arniches’.
(Núm.
expediente
E-02224-2019-000453-00) Aprobado

31

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la gestió
integral del centre de dia per a persones majors ‘Tres
Forques’. (Núm. expedient E-02224-2019-000452-00)
Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a la gestión integral del centro de día
para personas mayores ‘Tres Forques’. (Núm.
expediente E-02224-2019-000452-00) Aprobado

32

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. 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-02224-2019-000454-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
aprobar
un
reconocimiento
de
obligación
correspondiente a la gestión integral del centro de día
para personas mayores dependientes ‘La Purísima’.
(Núm. expediente E-02224-2019-000454-00) Aprobado

33

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la concessió dels premis del III
Certamen de Relats ‘Beatriu Civera’. (Núm. expedient
E-02230-2019-000014-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la concesión de los premios del III
Certamen de Relatos ‘Beatriu Civera’. (Núm. expediente
E-02230-2019-000014-00) Aprobado

34

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les
subvencions concedides per al desenvolupament del
projecte ‘La nostra ciutat, el teu refugi’. (Núm. expedient
E-02250-2018-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación de las
subvenciones concedidas para el desarrollo del proyecto
‘La nostra ciutat, el teu refugi’. (Núm. expediente
E-02250-2018-000036-00) Aprobado

4/9
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
16/09/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
13 de setembre de 2019 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
13 de septiembre de 2019 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: y2sV 38TK j1RJ K564 w98T 9Pc7 uPE=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

35

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a la gestió diària del casal
d’acolliment
a
Rocafort.
(Núm.
expedient
E-02250-2019-000018-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a la gestión diaria del casal
de acogida en Rocafort. (Núm. expediente
E-02250-2019-000018-00) Aprobado

36

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament
d’una factura de prestació del servici de gestió diària de
recursos propis de l'Ajuntament durant el passat mes de
juny. (Núm. expedient E-02250-2019-000047-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone reconocer la obligación de pago
de una factura de prestación del servicio de gestión
diaria de recursos propios del Ayuntamiento durante el
pasado
mes
de
junio.
(Núm.
expediente
E-02250-2019-000047-00) Aprobado

37

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament
d’una factura de prestació del servici de gestió diària de
recursos propis de l'Ajuntament durant el passat mes de
juliol. (Núm. expedient E-02250-2019-000047-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone reconocer la obligación de pago
de una factura de prestación del servicio de gestión
diaria de recursos propios del Ayuntamiento durante el
pasado
mes
de
julio.
(Núm.
expediente
E-02250-2019-000047-00) Aprobado

38

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d’obligació corresponent a la prestació del servici de
revisió de la instal·lació de gas en una vivenda municipal.
(Núm. expedient E-02250-2019-000060-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a la prestación del servicio de
revisión de la instalación de gas en una vivienda
municipal. (Núm. expediente E-02250-2019-000060-00)
Aprobado

39

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació en concepte de costos derivats de
l'allotjament, manutenció i bugaderia de diverses
persones en un hostal de València. (Núm. expedient
E-02250-2019-000142-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación en concepto de costes derivados del
alojamiento, manutención y lavandería de varias
personas en un hostal de València. (Núm. expediente
E-02250-2019-000142-00) Aprobado

40

SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació
corresponent a una certificació del servici de
manteniment, conservació i explotació dels forns
crematoris. (Núm. expedient E-02802-2019-000285-00)
Aprovat

SERVICIO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS
FUNERARIOS. Propone aprobar el reconocimiento de
obligación correspondiente a una certificación del
servicio de mantenimiento, conservación y explotación
de los hornos crematorios. (Núm. expediente
E-02802-2019-000285-00) Aprobado

41

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les
obres de reparació i reforç en la nau de pescateria del
mercat
de
Russafa.
(Núm.
expedient
E-02901-2019-001623-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a las obras de reparación y refuerzo en
la nave de pescadería del mercado de Ruzafa. (Núm.
expediente E-02901-2019-001623-00) Aprobado

42

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa
retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no
gastada i abonar els interessos de demora de la
subvenció concedida per al programa d'incentius a la
contractació de persones jóvens (qualificades o no) per
entitats locals en el marc del Sistema Nacional de
Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019). (Núm. expedient
E-02902-2018-002323-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone
devolver a LABORA Servef la cantidad transferida y no
gastada y abonar los intereses de demora de la
subvención concedida para el programa de incentivos a
la contratación de personas jóvenes (cualificadas o no)
por entidades locales en el marco del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil (EMPUJU 2018-2019). (Núm.
expediente E-02902-2018-002323-00) Aprobado

43

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la
resolució del procediment de reintegrament d'una
quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals
‘València Activa Emprén 2018’. (Núm. expedient
E-02902-2019-001747-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone la
resolución del procedimiento de reintegro de una
cantidad percibida por el concepto de ayudas
municipales ‘València Activa Emprén 2018’. (Núm.
expediente E-02902-2019-001747-00) Aprobado
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44

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar
el procediment de reintegrament d’una quantitat
percebuda en concepte d'ajudes municipals ‘València
Activa
Emprén
2018’.
(Núm.
expedient
E-02902-2019-001797-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone iniciar
el procedimiento de reintegro de una cantidad percibida
en concepto de ayudas municipales ‘València Activa
Emprén
2018’.
(Núm.
expediente
E-02902-2019-001797-00) Aprobado

45

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no
admetre el full d’estimació relatiu a la sol·licitud
d'’expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la
Ciutat. (Núm. expedient E-03103-2016-000140-00)
Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
inadmitir la hoja de aprecio relativa a la solicitud de
expropiación de una parcela situada en la calle de la
Ciudad. (Núm. expediente E-03103-2016-000140-00)
Aprobado

46

SERVICI DE VIVENDA. Proposa instar a la Conselleria
d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica perquè sol·licite al
Ministeri de Foment una ampliació del termini per a
l'execució de les actuacions de l'Àrea de Regeneració i
Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar. (Núm.
expedient E-03910-2016-000010-00) Aprovat

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone instar a la
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para
que solicite al Ministerio de Fomento una ampliación del
plazo para la ejecución de las actuaciones del Área de
Regeneración
y
Renovación
Urbana
del
Cabañal-Cañamelar.
(Núm.
expediente
E-03910-2016-000010-00) Aprobado

47

SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de
Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de
juliol. (Núm. expedient E-04909-2019-000386-00)
Aprovat

SERVICIO DE TESORERÍA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación a favor de Martínez Centro
de Gestión, SL, correspondiente a la factura del pasado
mes
de
julio.
(Núm.
expediente
E-04909-2019-000386-00) Aprobado

48

SERVICI
DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança Fiscal
General. (Núm. expedient E-H4969-2019-000003-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
Fiscal
General.
(Núm.
expediente
E-H4969-2019-000003-00) Aprobado

49

SERVICI
DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
(Núm. expedient E-H4969-2019-000006-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre actividades
económicas.
(Núm.
expediente
E-H4969-2019-000006-00) Aprobado

50

SERVICI
DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte d’Ordenança fiscal reguladora de les
contribucions especials pel servici d’extinció d’incendis.
(Núm. expedient E-H4969-2019-000002-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de Ordenanza fiscal reguladora de
las contribuciones especiales por el servicio de extinción
de
incendios.
(Núm.
expediente
E-H4969-2019-000002-00) Aprobado

51

SERVICI
DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres. (Núm. expedient E-H4969-2019-000016-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones
y
obras.
(Núm.
expediente
E-H4969-2019-000016-00) Aprobado

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

52(E) SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa estimar el recurs
de reposició interposat contra l'acord de la Junta de
Govern Local de 19 de juliol de 2019 i arxivar l'expedient
disciplinari incoat a un agent de la Policia Local. (Núm.
expedient E-01404-2019-000008-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone estimar el
recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 19 de julio de 2019 y
archivar el expediente disciplinario incoado a un agente
de
la
Policía
Local.
(Núm.
expediente
E-01404-2019-000008-00) Aprobado
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53(E) 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-01801-2019-003321-00) 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-01801-2019-003321-00) Aprobado

54(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
conveni de col·laboració amb l'associació Amics del
Corpus de la Ciutat de València. (Núm. expedient
E-01904-2019-000405-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
convenio de colaboración con la asociación Amics del
Corpus de la Ciutat de València. (Núm. expediente
E-01904-2019-000405-00) Aprobado

55(E) SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
conveni de col·laboració amb la Junta Central Vicentina. convenio de colaboración con la Junta Central Vicentina.
(Núm. expedient E-01904-2019-000609-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01904-2019-000609-00) Aprobado
56(E) SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la
composició de la Comissió Qualificadora que ha
d'intervindre en la concessió de la beca de catalogació i
informatització de fons de la Biblioteca Històrica
Municipal i Hemeroteca Municipal, XVI edició. (Núm.
expedient E-01905-2019-000304-00) Aprovat

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar la
composición de la Comisión Calificadora que ha de
intervenir en la concesión de la beca de catalogación e
informatización de fondos de la Biblioteca Histórica
Municipal y Hemeroteca Municipal, XVI edición. (Núm.
expediente E-01905-2019-000304-00) Aprobado

57(E) SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació en concepte de servicis prestats amb motiu
del viatge per a l'assistència a la primera reunió de la
Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals (RECI)
celebrada
a
Madrid.
(Núm.
expedient
E-02250-2019-000116-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación en concepto de servicios prestados con
motivo del viaje para la asistencia a la primera reunión
de la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI)
celebrada
en
Madrid.
(Núm.
expediente
E-02250-2019-000116-00) Aprobado

58(E) SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE
L’AIRE. Proposa aprovar un conveni de col·laboració
amb l’Asociación de Celíacos de la Comunidad
Valenciana
(ACECOVA).
(Núm.
expedient
E-02610-2019-000497-00) Aprovat

SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL
AIRE. Propone aprobar un convenio de colaboración con
la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana
(ACECOVA).
(Núm.
expediente
E-02610-2019-000497-00) Aprobado

59(E) SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa
aprovar les bases reguladores per a la selecció del
personal del pla d'ocupació municipal ‘Ordenances
majors
de
55
anys’.
(Núm.
expedient
E-02902-2019-001776-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone
aprobar las bases reguladoras para la selección del
personal del plan de empleo muncipal ‘Ordenanzas
mayores
de
55
años’.
(Núm.
expediente
E-02902-2019-001776-00) Aprobado

60(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa acceptar la
retirada de l'oferta presentada per una licitadora en el
procediment convocat per a contractar l'execució de les
obres de construcció de carrils bici seleccionats en
consultes ciutadanes d'inversions en barris 2017 i 2018,
quant al lot núm. 2 (carril bici avinguda del Primat Reig), i
requerir la licitadora que ha presentat la millor oferta per
a la presentació de la documentació pertinent prèviament
a l'adjudicació del citat lot. (Núm. expedient
E-04101-2018-000113-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone aceptar la
retirada de la oferta presentada por una licitadora en el
procedimiento convocado para contratar la ejecución de
las obras de construcción de carriles bici seleccionados
en consultas ciudadanas de inversiones en barrios 2017
y 2018, en cuanto al lote núm. 2 (carril bici avenida
Primado Reig), y requerir a la licitadora que ha
presentado la mejor oferta para la presentación de la
documentación pertinente previamente a la adjudicación
del
citado
lote.
(Núm.
expediente
E-04101-2018-000113-00) Aprobado

61(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid
el procediment per a contractar el servici de
manteniment i conservació dels edificis i instal·lacions de
l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone declarar
válido el procedimiento para contratar el servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios e
instalaciones del Ayuntamiento de València, clasificar las
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requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa proposiciones y requerir a la oferta económicamente más
prèviament a l'adjudicació del contracte. (Núm. expedient ventajosa previamente a la adjudicación del contrato.
E-04101-2018-000195-00) Aprovat
(Núm. expediente E-04101-2018-000195-00) Aprobado
62(E) SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les
normes i terminis aplicables a les operacions de
tancament de la comptabilitat i de la liquidació del
Pressupost municipal de l'exercici 2019. (Núm. expedient
E-04301-2019-000116-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTABILIDAD. Propone aprobar las
normas y plazos aplicables a las operaciones de cierre
de la contabilidad y de la liquidación del Presupuesto
municipal del ejercicio 2019. (Núm. expediente
E-04301-2019-000116-00) Aprobado

63(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la
Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Procediment
Abreviat
núm.
308/18.
(Núm.
expedient
E-01101-2017-001755-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone ejecutar la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7 en el Procedimiento
Abreviado
núm.
308/18.
(Núm.
expediente
E-01101-2017-001755-00) Aprobado

64(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administratiu, referència núm. 416, en
‘No inclosos en unitats orgàniques’. (Núm. expedient
E-01101-2019-003947-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativo, referencia
núm. 416, en ‘No incluidos en unidades orgánicas’.
(Núm. expediente E-01101-2019-003947-00) Aprobado

65(E) SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
del lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 3068,
en ‘No inclosos en unitats orgàniques’. (Núm. expedient
E-01101-2019-003951-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal del puesto de auxiliar administrativa, referencia
núm. 3068, en ‘No incluidos en unidades orgánicas’.
(Núm. expediente E-01101-2019-003951-00) Aprobado

DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
66(E) SERVICI
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre béns immobles. (Núm.
expedient E-H4969-2019-000004-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
(Núm. expediente E-H4969-2019-000004-00) Aprobado

DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
67(E) SERVICI
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica. (Núm. expedient E-H4969-2019-000005-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de
tracción
mecánica.
(Núm.
expediente
E-H4969-2019-000005-00) Aprobado

DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
68(E) SERVICI
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús
públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa. (Núm.
expedient E-H4969-2019-000007-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
(Núm. expediente E-H4969-2019-000007-00) Aprobado

DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
69(E) SERVICI
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes per prestació dels servicis
relatius a les actuacions urbanístiques. (Núm. expedient
E-H4969-2019-000008-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de las tasas por prestación de los
servicios relativos a las actuaciones urbanísticas. (Núm.
expediente E-H4969-2019-000008-00) Aprobado

DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
70(E) SERVICI
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per prestació del servici de
clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
(Núm. expedient E-H4969-2019-000010-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo.
(Núm. expediente E-H4969-2019-000010-00) Aprobado

71(E) SERVICI

DE

GESTIÓ

TRIBUTÀRIA SERVICIO

DE

GESTIÓN

TRIBUTARIA
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JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte d'imposició de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local
per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles i
aprovar el projecte de l’ordenança fiscal corresponent.
(Núm. expedient E-H4969-2019-000018-00) Aprovat

ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de imposición de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local por vehículos de movilidad
personal y otros vehículos y aprobar el proyecto de la
ordenanza fiscal correspondiente. (Núm. expediente
E-H4969-2019-000018-00) Aprobado

DE
COMPTABILITAT
I
72(E) INTERVENCIÓ
PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar el reajustament
provisional del gasto plurianual derivat del contracte per
a la prestació d'un servici d'implantació d'un sistema de
gestió economicofinancer amb tecnologia SAP S/4
HANA, un Sistema d'Informació i Gestió de Recursos
Humans i Personal amb tecnologia SAP HCM on HANA i
de dos Oficines Tècniques d'Impuls a la Transformació
Digital
(4
lots).
(Núm.
expedient
O-04302-2019-000009-00) Aprovat

INTERVENCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTOS. Propone aprobar el reajuste
provisional de anualidades del gasto derivado del
contrato para la prestación de un servicio de
implantación de un sistema de gestión económico
financiero con tecnología SAP S/4 HANA, un Sistema de
Información y Gestión de Recursos Humanos y Personal
con tecnología SAP HCM on HANA y de dos Oficinas
Técnicas de Impulso a la Transformación Digital (4
lotes). (Núm. expediente O-04302-2019-000009-00)
Aprobado

73(E) SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta
de concessió d'una subvenció al Centre de Música i
Dansa
Natzaret.
(Núm.
expedient
E-02301-2019-000245-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone dar la
conformidad a la propuesta de concesión de una
subvención al Centre de Música i Dansa Natzaret. (Núm.
expediente E-02301-2019-000245-00) Aprobado

DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
74(E) SERVICI
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre
residencial municipal per a persones amb discapacitat
intel·lectual. (Núm. expedient E-H4969-2019-000017-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios
en centro residencial municipal para personas con
discapacidad
intelectual.
(Núm.
expediente
E-H4969-2019-000017-00) Aprobado

75(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar la 4a modificació de crèdits per incorporació de
romanents al Pressupost 2019. (Núm. expedient
E-05501-2019-000018-00) Aprovat

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar la 4ª modificación de créditos por incorporación
de remanentes al Presupuesto 2019. (Núm. expediente
E-05501-2019-000018-00) Aprobado
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