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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

19 de juny de 2020 / 19 de junio de 2020

ORDE DEL DIA / ORDEN DEL DÍA
NÚM.
1

ASSUMPTE / ASUNTO
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 de juny de 2020. Aprovat
celebrada el día 12 de junio de 2020. Aprobado
ÀREA D'ALCALDIA

ÁREA DE ALCALDÍA

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO
núm. 181/17, interposat contra Resolució de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer per la qual es va
declarar l'extinció del dret a l'aprofitament de l'aigua.
(Núm. expedient E-00501-2020-000100-00) Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo
PO núm. 181/17, interpuesto contra Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se
declaró la extinción del derecho al aprovechamiento del
agua. (Núm. expediente E-00501-2020-000100-00)
Quedar enterado

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1,
desestimatòria del Recurs PA núm. 514/19, interposat
contra Resolució del Jurat Tributari que va anul·lar i va
aprovar noves liquidacions de l'impost sobre béns
immobles, exercicis 2013-2017. (Núm. expedient
E-00501-2020-000104-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1, desestimatoria del
Recurso PA núm. 514/19, interpuesto contra Resolución
del Jurado Tributario que anuló y aprobó nuevas
liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles,
ejercicios
2013-2017.
(Núm.
expediente
E-00501-2020-000104-00) Quedar enterado

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat
el Recurs PA núm. 11/20, interposat contra la
desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada
laboral sense deducció de retribucions. (Núm. expedient
E-00501-2020-000108-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Decreto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 8, que declara
terminado el Recurso PA núm. 11/20, interpuesto contra
la desestimación de una solicitud de reducción de
jornada laboral sin deducción de retribuciones. (Núm.
expediente E-00501-2020-000108-00) Quedar enterado

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció enterada del Decreto, dictado por el Juzgado de lo
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Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat
el Recurs PA núm. 37/20, interposat contra la
desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada
laboral sense deducció de retribucions. (Núm. expedient
E-00501-2020-000110-00) Quedar assabentat

Contencioso-Administrativo núm. 10, que declara
terminado el Recurso PA núm. 37/20, interpuesto contra
la desestimación de una solicitud de reducción de
jornada laboral sin deducción de retribuciones. (Núm.
expediente E-00501-2020-000110-00) Quedar enterado

6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat
el Recurs PA núm. 38/20, interposat contra la
desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada
laboral sense deducció de retribucions. (Núm. expedient
E-00501-2020-000109-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Decreto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 10, que declara
terminado el Recurso PA núm. 38/20, interpuesto contra
la desestimación de una solicitud de reducción de
jornada laboral sin deducción de retribuciones. (Núm.
expediente E-00501-2020-000109-00) Quedar enterado

7

TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades
del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
maig
de
2020.
(Núm.
expedient
E-04906-2020-000011-00) Aprovat

TESORERÍA GENERAL. Propone publicar los datos del
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
mayo
de
2020.
(Núm.
expediente
E-04906-2020-000011-00) Aprobado

8

SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de
Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes
d'abril. (Núm. expedient E-04909-2020-000207-00)
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
abril.
(Núm.
expediente
E-04909-2020-000207-00) Aprobado

9

GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
Proposa acceptar l'ajuda econòmica concedida per la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
(Núm. expedient E-01304-2019-000004-00) Aprovat

GABINETE DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.
Propone aceptar la ayuda económica concedida por la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte. (Núm. expediente E-01304-2019-000004-00)
Aprobado

10

OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS
(OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la realització d'una campanya publicitària
urgent sobre mesures tributàries per a fer front a la
COVID-19. (Núm. expedient E-04103-2020-000015-00)
Aprovat

OFICINA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES
(OPAO). Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a la realización de una
campaña publicitaria urgente sobre medidas tributarias
para hacer frente al COVID-19. (Núm. expediente
E-04103-2020-000015-00) Aprobado

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
URBANA I HABITATGE

I

RENOVACIÓ ÁREA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA Y
VIVIENDA

11

SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la
justificació de part d'una transferència de capital
efectuada a favor d'Aumsa. (Núm. expedient
E-03001-2013-000108-00) Aprovat

SERVICIO DE PLANEAMIENTO. Propone aprobar la
justificación de parte de una transferencia de capital
efectuada a favor de Aumsa. (Núm. expediente
E-03001-2013-000108-00) Aprobado

12

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació corresponent a la
subscripció a la revista de dret urbanístic per a l'any
2020. (Núm. expedient E-03101-2020-000009-00)
Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a la suscripción a la revista de derecho urbanístico para
el
año
2020.
(Núm.
expediente
E-03101-2020-000009-00) Aprobado

13

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa
reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament
en concepte d'interessos de demora meritats en relació
amb la indemnització per l'ocupació d'una parcel·la
situada al carrer d'Olba. (Núm. expedient
E-03103-2014-000040-00) Aprovat

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA. Propone
reconocer una obligación de crédito y ordenar el pago en
concepto de intereses de demora devengados en
relación con la indemnización por la ocupación de una
parcela situada en la calle Olba. (Núm. expediente
E-03103-2014-000040-00) Aprobado

14

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
autoritzar, disposar i reconéixer el gasto de part de autorizar, disponer y reconocer el gasto de parte del
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l'import d'adjudicació del contracte de servicis de direcció
d'obra i instal·lacions, assistència tècnica en matèria
estructural i coordinació en matèria de seguretat i salut
en fase d'execució de l'obres del 'Projecte d'execució de
Pati Obert-Jardí d'Escultures al solar que dona a la part
posterior
de
l'IVAM'.
(Núm.
expedient
E-03201-2018-000089-00) Aprovat

importe de adjudicación del contrato de servicios de
dirección de obra e instalaciones, asistencia técnica en
materia estructural y coordinación en materia de
seguridad y salud en fase de ejecución de la obras del
'Proyecto de ejecución de Patio Abierto-Jardín de
Esculturas en el solar recayente a la parte posterior del
IVAM'. (Núm. expediente E-03201-2018-000089-00)
Aprobado

15

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa alliberar
crèdit i aprovar el reajustament del gasto plurianual del
contracte d'execució del 'Projecte bàsic i d'execució de
les obres d'equipament, instal·lacions i habilitació de
l'antiga Farinera per a usos d'ocupació, emprenedoria i
innovació', finançat amb càrrec al Pla de suport a la
inversió productiva en municipis de la Comunitat
Valenciana. (Núm. expedient O-03201-2019-000016-00)
Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
liberar crédito y aprobar el reajuste del gasto plurianual
del contrato del 'Proyecto básico y de ejecución de las
obras de equipamiento, instalaciones y habilitación de la
antigua Harinera para usos de empleo, emprendimiento
e innovación', financiado con cargo al plan especial de
apoyo a la inversión productiva en municipios de la
Comunitat
Valenciana.
(Núm.
expediente
O-03201-2019-000016-00) Aprobado

16

SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa
reconéixer l'obligació de pagament de la segona
aportació de fons de l'any 2020 a la Societat Valencia
Parque Central Alta Velocidad 2003, SA. (Núm.
expedient E-03201-2020-000006-00) Aprovat

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS. Propone
reconocer la obligación de pago de la segunda
aportación de fondos del año 2020 a la Sociedad
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA. (Núm.
expediente E-03201-2020-000006-00) Aprobado

17

SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA
PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.
Proposa aprovar el projecte de conversió en zona de
vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament i
encarregar-ne l'execució a Pavasal Empresa
Constructora,
SA.
(Núm.
expedient
E-03401-2020-000220-00) Aprovat

SERVICIO DE COORDINACIÓN DE OBRAS EN VÍA
PÚBLICA
Y
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURAS. Propone aprobar el proyecto de
peatonalización provisional de la plaza del Ayuntamiento
y encargar su ejecución a Pavasal Empresa
Constructora,
SA.
(Núm.
expediente
E-03401-2020-000220-00) Aprobado

18

SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció
per reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació
Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al
carrer
dels
Àngels.
(Núm.
expedient
E-03910-2018-000028-00) Aprovat

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aprobar la
subvención por reedificación en el Área de Regeneración
y Renovación Urbana Cabañal-Cañamelar de un edificio
situado en la calle Ángeles. (Núm. expediente
E-03910-2018-000028-00) Aprobado

ÀREA
D'ECOLOGIA
URBANA,
EMERGÈNCIA ÁREA DE ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA
CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
19

SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE
L'AIRE. Proposa ratificar la Resolució GG-428, de 29 de
maig de 2020, per la qual es va adjudicar pel
procediment d'emergència el subministrament de
cartelleria i senyalística informativa de la COVID-19 que
s'ha d'instal·lar a les platges de València. (Núm.
expedient E-02410-2020-000039-00) Aprovat

SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL
AIRE. Propone ratificar la Resolución GG-428, de 29 de
mayo de 2020, por la que se adjudicó por el
procedimiento de emergencia el suministro de cartelería
y señalética informativa del COVID-19 a instalar en las
playas
de
València.
(Núm.
expediente
E-02410-2020-000039-00) Aprobado

20

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte
'Rehabilitació i adequació dels depòsits de regulació
associats a les plantes potabilitzadores de la Presa i el
Realó'. (Núm. expedient E-02701-2017-000418-00)
Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar nuevas unidades de obra y precios del proyecto
'Rehabilitación y adecuación de los depósitos de
regulación asociados a las plantas potabilitzadoras de La
Presa
y
El
Realón'.
(Núm.
expediente
E-02701-2017-000418-00) Aprobado

21

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
rectificar un error material contingut en l'acord de la
Junta de Govern Local de 12 de juny de 2020. (Núm.
expedient E-02701-2020-000191-00) Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
rectificar un error material contenido en el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 12 de junio de 2020. (Núm.
expediente E-02701-2020-000191-00) Aprobado
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SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en
concepte de certificació del servici de manteniment,
conservació i explotació dels forns crematoris. (Núm.
expedient E-02802-2020-000146-00) Aprovat

SERVICIO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS
FUNERARIOS. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación en concepto de certificación del servicio de
mantenimiento, conservación y explotación de los hornos
crematorios.
(Núm.
expediente
E-02802-2020-000146-00) Aprobado

ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

23

SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS
DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA.
Proposa aprovar la concessió dels premis de la 133a
edició del Certamen Internacional de Bandes de Música
'Ciutat de València' 2019. (Núm. expedient
E-01601-2019-000034-00) Aprovat

SERVICIO DEL PALAU DE LA MÚSICA Y
CONGRESOS DE VALÈNCIA Y BANDA MUNICIPAL DE
VALÈNCIA. Propone aprobar la concesión de los
premios de la 133ª edición del Certamen Internacional de
Bandas de Música 'Ciudad de València' 2019. (Núm.
expediente E-01601-2019-000034-00) Aprobado

24

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte de
construcció d'una 'IDE al Parc Lineal de Benimàmet
(VLC-2018-2304)'.
(Núm.
expedient
E-01903-2019-000041-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar el proyecto
de construcción de una 'IDE en el Parque Lineal de
Benimàmet (VLC-2018-2304)'. (Núm. expediente
E-01903-2019-000041-00) Aprobado

25

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació
presentada per la Sociedad Deportiva Correcaminos en
relació a la subvenció concedida per a l'organització de
la Marató València Trinidad Alfonso EDP 2019. (Núm.
expedient E-01903-2019-000326-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación presentada por la Sociedad Deportiva
Correcaminos en relación a la subvención concedida
para la organización del Maratón València Trinidad
Alfonso
EDP
2019.
(Núm.
expediente
E-01903-2019-000326-00) Aprobado

26

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de
la subvenció concedida a la Federación de Padel de la
Comunidad Valenciana per a la realització de
l'esdeveniment 'World Padel Tour 2019'. (Núm.
expedient E-01903-2019-000328-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Federación
de Padel de la Comunidad Valenciana para la realización
del evento 'World Padel Tour 2019'. (Núm. expediente
E-01903-2019-000328-00) Aprobado

27

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de
la subvenció concedida a la Federación de Hockey de la
Comunidad Valenciana per a la realització
d'esdeveniments esportius internacionals d'hoquei
herba. (Núm. expedient E-01903-2019-000329-00)
Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Federación
de Hockey de la Comunidad Valenciana para la
realización de eventos deportivos internacionales de
hockey
hierba.
(Núm.
expediente
E-01903-2019-000329-00) Aprobado

28

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació
presentada pel Club Ciclista Escapada en relació a la
subvenció concedida per a l'organització de la 'Volta
Comunitat Valenciana Fémines de Élite UCI 2.1'. (Núm.
expedient E-01903-2019-000330-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación presentada por el Club Ciclista Escapada en
relación a la subvención concedida para la organización
de la 'Volta Comunitat Valenciana Fémines de Élite UCI
2.1'. (Núm. expediente E-01903-2019-000330-00)
Aprobado

29

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació
presentada per l'Asociación Prociclismo relativa a la
subvenció concedida per a l'organització de
l'esdeveniment '70 Volta a la Comunitat Valenciana'.
(Núm. expedient E-01903-2019-000337-00) Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
justificación presentada por la Asociación Prociclismo
relativa a la subvención concedida para la organización
del evento '70 Volta a la Comunitat Valenciana'. (Núm.
expediente E-01903-2019-000337-00) Aprobado

30

SERVICI D'ESPORTS. Proposa modificar el Pla SERVICIO DE DEPORTES. Propone modificar el Plan
Estratègic de Subvencions 2020-2022. (Núm. expedient Estratégico de Subvenciones 2020-2022. (Núm.
E-01903-2020-000090-00) Aprovat
expediente E-01903-2020-000090-00) Aprobado

31

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconeixement d'obligació corresponent a diverses reconocimiento de obligación correspondiente a varias
actuacions de corals nadalenques. (Núm. expedient actuaciones de corales navideñas. (Núm. expediente

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: RYjJ 2HVR 4ckP IynX d+0d n0t6 CNk=

22

4 / 15
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
19/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
19 de juny de 2020 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
19 de junio de 2020 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: RYjJ 2HVR 4ckP IynX d+0d n0t6 CNk=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

E-01904-2019-000943-00) Aprovat

E-01904-2019-000943-00) Aprobado

32

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a una
representació dins del programa Nadal 2019. (Núm.
expedient E-01904-2019-000943-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a una
representación dentro del programa Nadal 2019. (Núm.
expediente E-01904-2019-000943-00) Aprobado

33

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de drets d'autor
d'una representació de la Fira d'Expojove. (Núm.
expedient E-01904-2020-000986-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de derechos
de autor de una representación de la Feria de Expojove.
(Núm. expediente E-01904-2020-000986-00) Aprobado

34

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació relatiu a l'elaboració d'un
disseny artístic de la il·luminació al voltant de la Falla
municipal
2020.
(Núm.
expedient
E-01904-2019-000992-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación relativo a la elaboración de
un diseño artístico de la iluminación alrededor de la Falla
municipal
2020.
(Núm.
expediente
E-01904-2019-000992-00) Aprobado

35

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar una transferència a favor del Consorci
de Museus. (Núm. expedient E-02001-2016-001467-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar una transferencia a favor
del Consorcio de Museos. (Núm. expediente
E-02001-2016-001467-00) Aprobado

36

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar una modificació per transferència de
crèdits. (Núm. expedient E-02001-2020-000514-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar una modificación por
transferencia
de
créditos.
(Núm.
expediente
E-02001-2020-000514-00) Aprobado

37

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-02001-2020-000535-00)
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-02001-2020-000535-00) Aprobado

38

SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar l'acord de la
Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2019, en el
sentit d'ampliar el termini per a la presentació
d'al·legacions així com per a esmenar les deficiències o
la falta de documentació de la convocatòria d'ajudes de
material escolar per al curs 2019-2020. (Núm. expedient
E-02101-2019-000326-00) Aprovat

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Propone modificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de octubre
de 2019, en el sentido de ampliar el plazo para la
presentación de alegaciones así como para subsanar las
deficiencias o la falta de documentación de la
convocatoria de ayudas de material escolar para el curso
2019-2020. (Núm. expediente E-02101-2019-000326-00)
Aprobado

ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA ÁREA
DE
PARTICIPACIÓN,
DERECHOS
DEMOCRÀCIA
INNOVACIÓN DE LA DEMOCRACIA

E

39

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial
de la subvenció concedida a l'asociación CANDOMBE.
(Núm. expedient E-02301-2019-000240-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar el
reintegro parcial de la subvención concedida a la
asociación
CANDOMBE.
(Núm.
expediente
E-02301-2019-000240-00) Aprobado

40

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a favor d'ASIEM (Asociación por la
Salud Integral del Enfermo Mental). (Núm. expedient
E-02301-2019-000242-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a favor de
ASIEM (Asociación por la Salud Integral del Enfermo
Mental). (Núm. expediente E-02301-2019-000242-00)
Aprobado

ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS

ÁREA DE BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES
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41

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa desestimar el recurs
de reposició interposat contra la Resolució núm. IG-100,
de 21 de febrer de 2020, per la qual es va adjudicar el
contracte de subministrament de 'Merchandising per a
esdeveniments
joventut'.
(Núm.
expedient
E-01902-2020-000029-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone desestimar el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. IG-100, de 21 de febrero de 2020, por la que se
adjudicó el contrato de suministro de 'Merchandising para
eventos
juventud'.
(Núm.
expediente
E-01902-2020-000029-00) Aprobado

42

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la
prestació dels servicis d'interpretació del llenguatge de
signes. (Núm. expedient E-02201-2013-007734-00)
Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación por la
prestación de los servicios de interpretación del lenguaje
de signos. (Núm. expediente E-02201-2013-007734-00)
Aprobado

43

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una
factura del servici d'informació, mediació i
assessorament en matèria de vivenda a l'oficina
municipal d'Infovivenda Solidària. (Núm. expedient
E-02201-2016-000378-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar el reconocimiento de obligación de una
factura del servicio de información, mediación y
asesoramiento en materia de vivienda en la oficina
municipal de Infovivienda Solidaria. (Núm. expediente
E-02201-2016-000378-00) Aprobado

44

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a una actuació amb motiu de la celebració
del Dia Universal de la Infància. (Núm. expedient
E-02201-2019-000182-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a una actuación con motivo de la
celebración del Día Universal de la Infancia. (Núm.
expediente E-02201-2019-000182-00) Aprobado

45

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar les justificacions presentades 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 las justificaciones presentadas por dos
entidades de los proyectos subvencionados en la
convocatoria de acción social del año 2018. (Núm.
expediente E-02201-2018-000134-00) Aprobado

46

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per
l'associació d'ames de casa Tyrius del projecte
subvencionat en la convocatòria d'intervenció
col·laborativa ‘Col·labora’ 2019. (Núm. expedient
E-02201-2019-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por la
asociación de amas de casa Tyrius del proyecto
subvencionado en la convocatoria de intervención
colaborativa ‘Col·labora’ 2019. (Núm. expediente
E-02201-2019-000036-00) Aprobado

47

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la justificació presentada per l'entitat
Villa Teresita del projecte subvencionat en la
convocatòria d'acció social de l'any 2019. (Núm.
expedient E-02201-2019-000049-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la justificación presentada por la
entidad Villa Teresita del proyecto subvencionado en la
convocatoria de acción social del año 2019. (Núm.
expediente E-02201-2019-000049-00) Aprobado

48

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la modificació de dos projectes
subvencionats en la convocatòria d'intervenció
col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Núm. expedient
E-02201-2019-000036-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la modificación de dos proyectos
subvencionados en la convocatoria de intervención
colaborativa 'Col·labora' 2019. (Núm. expediente
E-02201-2019-000036-00) Aprobado

49

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte
adjudicat pel procediment d'emergència per a prestar el
servici de cent vint places d'allotjament i manutenció per
a persones sense llar a la Residència del Complex d'Alt
Rendiment Esportiu 'la Petxina'. (Núm. expedient
E-02201-2020-000046-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar la segunda prórroga del contrato
adjudicado por el procedimiento de emergencia para
prestar el servicio de ciento veinte plazas de alojamiento
y manutención para personas sin hogar en la Residencia
del Complejo de Alto Rendimiento Deportivo 'La Petxina'.
(Núm. expediente E-02201-2020-000046-00) Aprobado

50

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Proposa aprovar la pròrroga del contracte adjudicat pel Propone aprobar la prórroga del contrato adjudicado por
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procediment d'emergència del servici de seguretat en
diverses instal·lacions municipals utilitzades com a
conseqüència de la crisi sanitària COVID-19. (Núm.
expedient E-02201-2020-000060-00) Aprovat

el procedimiento de emergencia del servicio de
seguridad en diversas instalaciones municipales
utilizadas como consecuencia de la crisis sanitaria
COVID-19. (Núm. expediente E-02201-2020-000060-00)
Aprobado

51

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ
Proposa aprovar la pròrroga del contracte adjudicat pel
procediment d'emergència per a la prestació del servici
de reallotjament de set esportistes que van ser
desallotjats de la Residència del Complex Esportiu 'la
Petxina' com a conseqüència de la crisi sanitària
COVID-19. (Núm. expedient E-02201-2020-000046-00)
Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN
Propone aprobar la prórroga del contrato adjudicado por
el procedimiento de emergencia para la prestación del
servicio de realojo de siete deportistas que fueron
desalojados de la Residencia del Complejo Deportivo 'La
Petxina' como consecuencia de la crisis sanitaria
COVID-19. (Núm. expediente E-02201-2020-000046-00)
Aprobado

52

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la
contractació d'emergència de l'atenció social a l'alberg
temporal de 'la Petxina II' com a conseqüència de la crisi
sanitària
COVID-19.
(Núm.
expedient
E-02201-2020-000077-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar y disponer el gasto correspondiente a
la contratación de emergencia de la atención social en el
albergue temporal de 'La Petxina II' como consecuencia
de la crisis sanitaria COVID-19. (Núm. expediente
E-02201-2020-000077-00) Aprobado

53

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la
contractació pel procediment d'emergència del servici de
gestió del centre temporal d'allotjament per a persones
sense
llar
de
Torrent.
(Núm.
expedient
E-02201-2020-000092-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone autorizar y disponer el gasto correspondiente a
la contratación por el procedimiento de emergencia del
servicio de gestión del centro temporal de alojamiento
para personas sin hogar de Torrent. (Núm. expediente
E-02201-2020-000092-00) Aprobado

54

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona
compte de la Resolució núm. LL-758, de 28 de maig de
2020, que disposa la represa de les prestacions en el
Punt de Trobada Familiar de València. (Núm. expedient
E-02201-2020-000007-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Da cuenta de la Resolución núm. LL-758, de 28 de mayo
de 2020, que dispone la reanudación de las prestaciones
en el Punto de Encuentro Familiar de València. (Núm.
expediente E-02201-2020-000007-00) Quedar enterado

55

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona
compte de la Resolució núm. LL-763, de 28 de maig de
2020, per la qual es resol reprendre la prestació del
servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar de
València. (Núm. expedient E-02201-2013-002143-00)
Quedar assabentat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Da cuenta de la Resolución núm. LL-763, de 28 de mayo
de 2020, por la que se resuelve reanudar la prestación
del servicio de atención y apoyo al Punto de Encuentro
Familiar
de
València.
(Núm.
expediente
E-02201-2013-002143-00) Quedar enterado

56

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa desestimar
el recurs de reposició interposat contra l'acord de la
Junta de Govern Local de 22 de maig de 2020, de
denegació de la sol·licitud d'alçament de la suspensió i la
pròrroga del contracte de gestió i execució de tallers i
cursos per a persones majors. (Núm. expedient
E-02201-2015-000529-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de mayo de
2020, de denegación de la solicitud de levantamiento de
la suspensión y la prórroga del contrato de gestión y
ejecución de talleres y cursos para personas mayores.
(Núm. expediente E-02201-2015-000529-00) Aprobado

57

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
una subvenció a favor de l'associació Jovesólides. (Núm. conceder una subvención a favor de la asociación
Jovesólides.
(Núm.
expediente
expedient E-02224-2020-000021-00) Aprovat
E-02224-2020-000021-00) Aprobado

58

SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir
una subvenció a favor de l'associació Hogares
Compartidos.
(Núm.
expedient
E-02224-2020-000080-00) Aprovat

59

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
conceder una subvención a favor de la asociación
Hogares
Compartidos.
(Núm.
expediente
E-02224-2020-000080-00) Aprobado
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conveni de col·laboració amb la Fundació Amics de la aprobar un convenio de colaboración con la Fundación
Gent Major de la Comunitat Valenciana (Fundació AGM). Amics de la Gent Major de la Comunitat Valenciana
(Fundación
AGM).
(Núm.
expediente
(Núm. expedient E-02224-2020-000081-00) Aprovat
E-02224-2020-000081-00) Aprobado
60

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les
Resolucions núm. BG-431 i BG-432, de 5 de juny, i
BG-445, de 9 de juny de 2020, d’aprovació de llistats de
persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a
persones majors de la ciutat de València. (Núm.
expedient
E-02224-2020-000077-00)
Quedar
assabentat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Da cuenta
de las Resoluciones núm. BG-431 y BG-432, de 5 de
junio, y BG-445, de 9 de junio de 2020, de aprobación de
listados de personas beneficiarias del servicio de ayuda
a domicilio para personas mayores de la ciudad de
València. (Núm. expediente E-02224-2020-000077-00)
Quedar enterado

61

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la
Resolució núm. BG-423, de 2 de juny de 2020,
aprovatòria del llistat de persones beneficiàries del
servici de menjar a domicili per a persones majors de la
ciutat
de
València.
(Núm.
expedient
E-02224-2020-000078-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Da cuenta
de la Resolución núm. BG-423, de 2 de junio de 2020,
aprobatoria del listado de personas beneficiarias del
servicio de comida a domicilio para personas mayores de
la
ciudad
de
València.
(Núm.
expediente
E-02224-2020-000078-00) Quedar enterado

62

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les
Resolucions núm. BG-420, d'1 de juny, BG-424, de 4 de
juny, i BG-440, de 9 de juny de 2020, d'aprovació de
llistats de persones beneficiàries del servici de
repartiment de cistelles saludables a domicili a persones
majors de la ciutat de València. (Núm. expedient
E-02234-2020-000129-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Da cuenta
de las Resoluciones núm. BG-420, de 1 de junio,
BG-424, de 4 de junio, y BG-440, de 9 de junio de 2020,
de aprobación de listados de personas beneficiarias del
servicio de reparto de cestas saludables a domicilio a
personas mayores de la ciudad de València. (Núm.
expediente E-02234-2020-000129-00) Quedar enterado

63

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada
per Intermón-Oxfam de reformulació econòmica i
ampliació del termini d'execució del projecte
subvencionat en la convocatòria d'educació per al
desenvolupament i la ciutadania global 2018. (Núm.
expedient E-02250-2018-000039-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud presentada
por Intermón-Oxfam de reformulación económica y
ampliación del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado en la convocatoria de educación para el
desarrollo y la ciudadanía global 2018. (Núm. expediente
E-02250-2018-000039-00) Aprobado

64

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada
per Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
d'ampliació del termini d'execució i reformulació del
projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació
internacional per al desenvolupament 2018. (Núm.
expedient E-02250-2018-000040-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud presentada
por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad de
ampliación del plazo de ejecución y reformulación del
proyecto subvencionado en la convocatoria de
cooperación internacional para el desarrollo 2018. (Núm.
expediente E-02250-2018-000040-00) Aprobado

65

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a Farmamundi en la convocatòria
d'educació per al desenvolupament 2018. (Núm.
expedient E-02250-2018-000039-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación de la
subvención concedida a Farmamundi en la convocatoria
de educación para el desarrollo 2018. (Núm. expediente
E-02250-2018-000039-00) Aprobado

66

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària a
favor de la fundació MUNDUBAT per al
desenvolupament del projecte d'acció humanitària
'Desdejunis
escolars'.
(Núm.
expedient
E-02250-2019-000206-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar una ayuda humanitaria a
favor de la fundación MUNDUBAT para el desarrollo del
proyecto de acción humanitaria 'Desayunos escolares'.
(Núm. expediente E-02250-2019-000206-00) Aprobado

67

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
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d'obligació corresponent a la gestió diària del casal obligación correspondiente a la gestión diaria del casal
d'acolliment
a
Rocafort.
(Núm.
expedient de acogida en Rocafort. (Núm. expediente
E-02250-2020-000023-00) Aprovat
E-02250-2020-000023-00) Aprobado
68

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de
col·laboració amb la Universitat de València per a la
realització del programa de beques 'Juan
Castelló-Universitat de València'. (Núm. expedient
E-02250-2020-000042-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un convenio de
colaboración con la Universitat de València para la
realización
del
programa
de
becas
'Juan
Castelló-Universitat de València'. (Núm. expediente
E-02250-2020-000042-00) Aprobado

69

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material
contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 3
d’abril de 2020, d’aprovació de la convocatòria de
subvencions per a la realitzacio de projectes d'educació
per al desenvolupament i la ciutadania global. (Núm.
expedient E-02250-2020-000045-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone corregir un error material
contenido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 3 de abril de 2020, de aprobación de la convocatoria
de subvenciones para la realización de proyectos de
educación para el desarrollo y la ciudadanía global.
(Núm. expediente E-02250-2020-000045-00) Aprobado

70

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor
de
l'Associació
Al-Adala.
(Núm.
expedient
E-02250-2020-000182-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone conceder una subvención a favor
de la Asociación Al-Adala. (Núm. expediente
E-02250-2020-000182-00) Aprobado

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS ÁREA DE DESARROLLO INNOVADOR DE LOS
SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
SECTORES ECONÓMICOS Y EMPLEO
71

SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ.
Proposa aprovar una modificació per transferència de
crèdits. (Núm. expedient E-01909-2020-000035-00)
Aprovat

SERVICIO DE TURISMO E INTERNACIONALIZACIÓN.
Propone aprobar una modificación por transferencia de
créditos. (Núm. expediente E-01909-2020-000035-00)
Aprobado

72

SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa minorar
el compromís d'ingrés corresponent a la subvenció
destinada a la realització d'inversions financerament
sostenibles
2018.
(Núm.
expedient
E-02310-2018-000253-00) Aprovat

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone
minorar el compromiso de ingreso correspondiente a la
subvención destinada a la realización de inversiones
financieramente sostenibles 2018. (Núm. expediente
E-02310-2018-000253-00) Aprobado

73

CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A
L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de
lloguer de l'equipament de ràdio per a la roda de premsa
de la presentació de l'Organic Food Iberia. (Núm.
expedient E-02350-2020-000016-00) Aprovat

CENTRO MUNDIAL DE VALÈNCIA PARA LA
ALIMENTACIÓN URBANA SOSTENIBLE. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación en concepto de
alquiler del equipamiento de radio para la rueda de
prensa de la presentación del Organic Food Iberia. (Núm.
expediente E-02350-2020-000016-00) Aprobado

74

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a
l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal per
ocupació de parades corresponent a l'exercici 2019.
(Núm. expedient E-02901-2018-003355-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar la justificación de la subvención anual
concedida a la Asociación de Vendedores del Mercado
del Cabañal por ocupación de puestos correspondiente
al
ejercicio
2019.
(Núm.
expediente
E-02901-2018-003355-00) Aprobado

75

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte
de la Resolució núm. GO-2001, de 4 de juny de 2020,
per la qual s'establix com a horari d'obertura dels
mercats municipals l'existent amb anterioritat a l'estat
d'alarma. (Núm. expedient E-02901-2020-000558-00)
Quedar assabentat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO. Da
cuenta de la Resolución núm. GO-2001, de 4 de junio de
2020, por la que se establece como horario de apertura
de los mercados municipales el existente con
anterioridad al estado de alarma. (Núm. expediente
E-02901-2020-000558-00) Quedar enterado

76

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a la Propone aprobar la convocatoria para la concesión de
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reactivació dels mercats municipals de districte, els ayudas a la reactivación de los mercados municipales de
extraordinaris fixos i els periòdic festius. (Núm. expedient distrito, los extraordinarios fijos y los periódico festivos.
E-02901-2020-001069-00) Aprovat
(Núm. expediente E-02901-2020-001069-00) Aprobado
77

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa
aprovar els preus contradictoris aplicables al contracte
d'execució de les obres d'habilitació de l'immoble
municipal situat al carrer de Guillem de Castro, cantó
carrer
d'Espartero.
(Núm.
expedient
E-02902-2018-001954-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone
aprobar los precios contradictorios aplicables al contrato
de ejecución de las obras de habilitación del inmueble
municipal situado en la calle Guillem de Castro, esquina
calle
Espartero.
(Núm.
expediente
E-02902-2018-001954-00) Aprobado

78

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar
el procediment de reintegrament d'una quantitat
percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València
Activa
Emprén
2019'.
(Núm.
expedient
E-02902-2020-000102-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone iniciar
el procedimiento de reintegro de una cantidad percibida
en concepto de ayudas municipales 'València Activa
Emprén
2019'.
(Núm.
expediente
E-02902-2020-000102-00) Aprobado

ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS

79

SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases
de la convocatòria per a proveir en propietat sis places
de tècnic/a de gestió ambiental. (Núm. expedient
E-01101-2018-000047-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone modificar las bases
de la convocatoria para proveer en propiedad seis plazas
de técnico/a de gestión ambiental. (Núm. expediente
E-01101-2018-000047-00) Aprobado

80

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament del personal funcionari en el concurs de
mèrits per a la provisió definitiva de huit llocs de treball
de secretari/ària Junta Municipal de Districte (TD). (Núm.
expedient E-01101-2019-001824-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento del personal funcionario en el concurso de
méritos para la provisión definitiva de ocho puestos de
trabajo de secretario/a Junta Municipal de Distrito (TD).
(Núm. expediente E-01101-2019-001824-00) Aprobado

81

SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el
desistiment de la sol·licitud de trasllat d'una auxiliar
administrativa.
(Núm.
expedient
E-01101-2020-001728-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aceptar el
desistimiento de la solicitud de traslado de una auxiliar
administrativa.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-001728-00) Aprobado

82

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal
de lloc de cap de secció mitjana adjunta a cap de servici
(TD) en el Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
Laborals. (Núm. expedient E-01101-2020-001868-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
temporal de puesto de jefatura de sección media adjunta
a jefatura de servicio (TD) en el Servicio de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. (Núm.
expediente E-01101-2020-001868-00) Aprobado

83

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció
provisional a lloc de treball de cap de secció (TD) en el
Servici de Societat de la Informació. (Núm. expedient
E-01101-2020-001698-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción
provisional a puesto de trabajo de jefatura de sección
(TD) en el Servicio de Sociedad de la Información. (Núm.
expediente E-01101-2020-001698-00) Aprobado

84

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció
(TD), categoria veterinari, en el Servici de Sanitat i
Consum. (Núm. expedient E-01101-2020-001731-00)
Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de trabajo de jefatura de
sección (TD), categoría veterinario, en el Servicio de
Sanidad
y
Consumo.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-001731-00) Aprobado

85

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis en lloc de treball d'auxiliar
administrativa secretària delegació, grup polític o
habilitat en la Secretaria d'Àrea II. (Núm. expedient
E-01101-2020-000752-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios en puesto de trabajo de auxiliar
administrativa secretaria delegación, grupo político o
habilitado en la Secretaría de Área II. (Núm. expediente
E-01101-2020-000752-00) Aprobado

86

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al nombramiento interino de una auxiliar administrativa para
Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i el Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y
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Manteniment d'Infraestructures. (Núm.
E-01101-2020-001183-00) Aprovat

expedient Mantenimiento de Infraestructuras. (Núm. expediente
E-01101-2020-001183-00) Aprobado

87

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al
Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
(Núm. expedient E-01101-2020-001776-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de una auxiliar administrativa para
el Servicio de Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-001776-00) Aprobado

88

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí de tres auxiliars administratius/ives
mobilitat/disponibilitat per al Servici de Personal. (Núm.
expedient E-01101-2020-001786-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento
interino
de
tres
auxiliares
administrativos/as movilidad/disponibilidad para el
Servicio
de
Personal.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-001786-00) Aprobado

89

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d'un operador de comunicacions per
al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció
d'Emergències i Protecció Civil. (Núm. expedient
E-01101-2020-001885-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de un operador de
comunicaciones para el Departamento de Bomberos,
Prevención e Intervención de Emergencias y Protección
Civil. (Núm. expediente E-01101-2020-001885-00)
Aprobado

90

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un
nomenament de personal eventual en el lloc número de
referència
9269.
(Núm.
expedient
E-01101-2020-001851-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar un
nombramiento de personal eventual en el puesto número
de
referencia
9269.
(Núm.
expediente
E-01101-2020-001851-00) Aprobado

91

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la liquidació
dels complements de productivitat i activitat professional
de
juny
de
2020.
(Núm.
expedient
E-01101-2020-001735-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
liquidación de los complementos de productividad y
actividad profesional de junio de 2020. (Núm. expediente
E-01101-2020-001735-00) Aprobado

92

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid
el procediment per a contractar la prestació dels servicis
de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut
durant l'execució de les obres corresponents al projecte
'Reordenació de la plaça de la Reina de València',
classificar les proposicions i requerir l'oferta
econòmicament més avantatjosa prèviament a
l'adjudicació
del
contracte.
(Núm.
expedient
E-04101-2020-000001-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone declarar
válido el procedimiento para contratar la prestación de
los servicios de dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto 'Reordenación de la plaza
de la Reina de València', clasificar las proposiciones y
requerir a la oferta económicamente más ventajosa
previamente a la adjudicación del contrato. (Núm.
expediente E-04101-2020-000001-00) Aprobado

93

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid
el procediment per a contractar l'execució de les obres
corresponents al projecte 'Reordenació de la plaça de la
Reina de València', classificar les proposicions i requerir
l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a
l'adjudicació
del
contracte.
(Núm.
expedient
E-04101-2019-000249-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone declarar
válido el procedimiento para contratar la ejecución de las
obras correspondientes al proyecto 'Reordenación de la
plaza de la Reina de València', clasificar las
proposiciones y requerir a la oferta económicamente más
ventajosa previamente a la adjudicación del contrato.
(Núm. expediente E-04101-2019-000249-00) Aprobado

94

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Proposa declarar vàlid
el procediment negociat sense publicitat celebrat per a
contractar l'execució de les obres de construcció de
carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes
d'inversions en barris 2017 i 2018, lot núm. 1 (carril bici
GGVV de Ferran el Catòlic-de Ramón y Cajal) i lot núm.
2 (antic lot núm. 3) (carril bici avinguda de l'Institut
Obrer), classificar les proposicions i requerir l'oferta
econòmicament més avantatjosa prèviament a
l'adjudicació
del
contracte.
(Núm.
expedient
E-04101-2018-000113-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone declarar
válido el procedimiento negociado sin publicidad
celebrado para contratar la ejecución de las obras de
construcción de carriles bici seleccionados en consultas
ciudadanas de inversiones en barrios 2017 y 2018, lote
núm. 1 (carril bici GGVV Fernando El Católico-Ramón y
Cajal) y lote núm. 2 (antiguo lote núm. 3) (carril bici
avenida Instituto Obrero), clasificar las proposiciones y
requerir a la oferta económicamente más ventajosa
previamente a la adjudicación del contrato. (Núm.
expediente E-04101-2018-000113-00) Aprobado
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95

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte per a la prestació del servici de gestió integral
de seixanta places al centre de dia municipal per a
persones majors dependents 'l'Amistat'. (Núm. expedient
E-04101-2019-000008-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato para la prestación del servicio de gestión
integral de sesenta plazas en el centro de día municipal
para personas mayores dependientes 'La Amistad'.
(Núm. expediente E-04101-2019-000008-00) Aprobado

96

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a
l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la situada a la
carretera
de
Malilla.
(Núm.
expedient
E-05303-2015-000003-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone dar de alta en el
Inventario Municipal de Bienes una parcela situada en la
carretera
de
Malilla.
(Núm.
expediente
E-05303-2015-000003-00) Aprobado

97

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar
el gasto per a l'any 2020 de l'arrendament de part del
terrat d'un edifici situat al carrer de Xàtiva (antena Policia
Local). (Núm. expedient E-05307-2018-000099-00)
Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone autorizar y
disponer el gasto para el año 2020 del arrendamiento de
parte de la terraza de un edificio situado en la calle Játiva
(antena
Policía
Local).
(Núm.
expediente
E-05307-2018-000099-00) Aprobado

98

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa aprovar una modificació per
transferència
de
crèdits.
(Núm.
expedient
E-00801-2020-000086-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Propone aprobar una modificación
por transferencia de créditos. (Núm. expediente
E-00801-2020-000086-00) Aprobado

99

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació en concepte de manteniment de dispositius
hw de control horari sense suport contractual. (Núm.
expedient E-00801-2020-000087-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA
COMUNICACIÓN.
Propone
aprobar
un
reconocimiento de obligación en concepto de
mantenimiento de dispositivos hw de control horario sin
soporte
contractual.
(Núm.
expediente
E-00801-2020-000087-00) Aprobado

100

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm.
FT-485, de 6 de juny de 2020, per la qual s'adjudica
mitjançant procediment d'emergència el contracte de
servicis de configuració, tunning i validació del gestor
documental que donarà suport al Sistema d'Informació
del Padró Municipal d'Habitants. (Núm. expedient
E-00801-2020-000088-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Da cuenta de la Resolución núm.
FT-485, de 6 de junio de 2020, por la que se adjudica
mediante procedimiento de emergencia el contrato de
servicios de configuración, tunning y validación del gestor
documental que va a dar soporte al Sistema de
Información del Padrón Municipal de Habitantes. (Núm.
expediente E-00801-2020-000088-00) Quedar enterado

101

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto
corresponent al contracte de servicis de configuració,
tunning i validació del gestor documental que donarà
suport al Sistema d'Informació del Padró Municipal
d'Habitants. (Núm. expedient E-00801-2020-000088-00)
Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Propone autorizar y disponer el
gasto correspondiente al contrato de servicios de
configuración, tunning y validación del gestor documental
que va a dar soporte al Sistema de Información del
Padrón Municipal de Habitantes. (Núm. expediente
E-00801-2020-000088-00) Aprobado

102

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el
procediment
d'emergència,
el
contracte
de
subministrament d'una unitat de cabina de discos per a
backup, així com la cessió del dret d'ús del software
necessari per al seu funcionament. (Núm. expedient
E-00801-2020-000093-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Propone adjudicar, mediante el
procedimiento de emergencia, el contrato de suministro
de una unidad de cabina de discos para backup, así
como la cesión del derecho de uso del software
necesario para su funcionamiento. (Núm. expediente
E-00801-2020-000093-00) Aprobado

103

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el
procediment
d'emergència,
el
contracte
de
subministrament de tres servidors de virtualització per a
la gestió del sistema de teletreball. (Núm. expedient
E-00801-2020-000094-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Propone adjudicar, mediante el
procedimiento de emergencia, el contrato de suministro
de tres servidores de virtualización para la gestión del
sistema
de
teletrabajo.
(Núm.
expediente
E-00801-2020-000094-00) Aprobado
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104

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el
procediment d'emergència, el contracte de servicis
informàtics de virtualització del GIS municipal amb motiu
de l'augment del sistema de teletreball. (Núm. expedient
E-00801-2020-000096-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Propone adjudicar, mediante el
procedimiento de emergencia, el contrato de servicios
informáticos de virtualización del GIS municipal con
motivo del aumento del sistema de teletrabajo. (Núm.
expediente E-00801-2020-000096-00) Aprobado

105

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el
procediment d'emergència, el contracte de servicis
informàtics de reforç microinformàtic. (Núm. expedient
E-00801-2020-000097-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Propone adjudicar, mediante el
procedimiento de emergencia, el contrato de servicios
informáticos de refuerzo microinformático. (Núm.
expediente E-00801-2020-000097-00) Aprobado

106

SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el
procediment d'emergència, el contracte de servicis
informàtics de desenvolupament a mesura d'un mòdul
informàtic integrat en PIAE. (Núm. expedient
E-00801-2020-000098-00) Aprovat

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. Propone adjudicar, mediante el
procedimiento de emergencia, el contrato de servicios
informáticos de desarrollo a medida de un módulo
informático integrado en PIAE. (Núm. expediente
E-00801-2020-000098-00) Aprobado

107

OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar
la pròrroga extraordinària del contracte de 'Servicis
informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent
(Plataforma VLCi) en mode servici, així com la definició i
posada en marxa de l'oficina de projectes necessària per
a integrar en la dita plataforma els indicadors de ciutat i
determinats servicis municipals, inclosos els seus
indicadors
de
gestió'.
(Núm.
expedient
E-00805-2019-000001-00) Aprovat

OFICINA DE CIUDAD INTELIGENTE. Propone aprobar
la prórroga extraordinaria del contrato de 'Servicios
informáticos de una plataforma de ciudad inteligente
(Plataforma VLCi) en modo servicio, así como la
definición y puesta en marcha de la oficina de proyectos
necesaria para integrar en dicha plataforma los
indicadores de ciudad y determinados servicios
municipales, incluidos sus indicadores de gestión'. (Núm.
expediente E-00805-2019-000001-00) Aprobado

108

SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponibles
parts de les reserves de crèdit per al contracte de
subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió.
(Núm. expedient E-01201-2018-000271-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone declarar disponibles
partes de las reservas de crédito para el contrato de
suministro de electricidad en alta y baja tensión. (Núm.
expediente E-01201-2018-000271-00) Aprobado

109

SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer drets i
minorar el compromís d'ingressos corresponents a la
subvenció concedida per la Diputació de València per al
Pla de millora d'espais educatius municipals. (Núm.
expedient E-01201-2019-000055-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone reconocer derechos
y minorar el compromiso de ingresos correspondientes a
la subvención concedida por la Diputación de Valencia
para el Plan de mejora de espacios educativos
municipales.
(Núm.
expediente
E-01201-2019-000055-00) Aprobado

110

SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS TÈCNICS. Dona compte de la Resolució
núm. NV-1487, de 5 de juny de 2020, per la qual
s'adjudica mitjançant contracte d'emergència el
subministrament de mampares de protecció. (Núm.
expedient
E-01201-2020-000350-00)
Quedar
assabentat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Da cuenta de la Resolución
núm. NV-1487, de 5 de junio de 2020, por la que se
adjudica mediante contrato de emergencia el suministro
de mamparas de protección. (Núm. expediente
E-01201-2020-000350-00) Quedar enterado

111

SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement
d'obligació
corresponent
al
subministrament d'uniformitat de personal d'oficis. (Núm.
expedient E-01201-2020-000377-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente al
suministro de uniformidad del personal de oficios. (Núm.
expediente E-01201-2020-000377-00) Aprobado

ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA

ÁREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

112

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar i SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone autorizar y
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disposar el gasto corresponent a la contractació per
procediment d'emergència del subministrament de
jupetins de protecció balística i guants antitall. (Núm.
expedient E-01401-2020-002266-00) Aprovat
113

114

115

disponer el gasto correspondiente a la contratación por
procedimiento de emergencia del suministro de chalecos
de protección balística y guantes anti-corte. (Núm.
expediente E-01401-2020-002266-00) Aprobado

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone incoar
disciplinari a un agent de la Policia Local. (Núm. expediente disciplinario a un agente de la Policía Local.
expedient E-01404-2020-000042-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01404-2020-000042-00) Aprobado
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC

ÁREA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO
PÚBLICO

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar el reconeixement d'obligació d'una certificació
corresponent a servicis de control de l'execució del
contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
(Núm. expedient E-01801-2020-002019-00) Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar el reconocimiento de obligación de una
certificación correspondiente a servicios de control de la
ejecución del contrato de gestión del tráfico de la ciudad
de
València.
(Núm.
expediente
E-01801-2020-002019-00) Aprobado

MOCIONS

MOCIONES

MOCIÓ del regidor delegat de Platges. Proposa que en
la nit del 23 de juny de 2020 (nit de Sant Joan), quede
prohibit l'accés a les platges de València o la
permanència en elles a partir de les 19 hores. (Núm.
expedient E-02410-2020-000043-00) Aprovat amb
esmenes

MOCIÓN del concejal delegado de Playas. Propone que
en la noche del 23 de junio de 2020 (noche de San
Juan), quede prohibido el acceso a las playas de
València o la permanencia en ellas a partir de las 19
horas. (Núm. expediente E-02410-2020-000043-00)
Aprobado con enmiendas

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

116(E) SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació
per transferència de crèdits del sector pressupostari del
servici. (Núm. expedient E-01903-2020-000080-00)
Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar una
modificación por transferencia de créditos del sector
presupuestario del servicio. (Núm. expediente
E-01903-2020-000080-00) Aprobado

117(E) COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ
ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa
aprovar el Protocol per a la reincorporació presencial del
personal al servici de l'Ajuntament de València. (Núm.
expedient E-00207-2020-000003-00) Aprovat

COORDINACIÓN
GENERAL
TÉCNICA
DE
INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y GESTIÓN DE
PERSONAS. Propone aprobar el Protocolo para la
reincorporación presencial del personal al servicio del
Ayuntamiento de València. (Núm. expediente
E-00207-2020-000003-00) Aprobado

118(E) SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar la
concessió administrativa de caràcter demanial per a la
construcció i explotació d'un pavelló esportiu multiusos
en la parcel·la municipal situada entre els carrers d'Ángel
de Villena, del Bomber Ramón Duart, del Pintor Gasent i
d'Antonio Ferrandis (actor). (Núm. expedient
E-05301-2018-000011-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone adjudicar la
concesión administrativa de carácter demanial para la
construcción y explotación de un pabellón deportivo
multiusos en la parcela municipal situada entre las calles
Ángel de Villena, Bombero Ramón Duart, Pintor Gasent y
Antonio
Ferrandis
(actor).
(Núm.
expediente
E-05301-2018-000011-00) Aprobado

119(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar el projecte de la 12a modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost
2020. (Núm. expedient E-05501-2020-000024-00)
Aprovat

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar el proyecto de la 12ª modificación de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto
2020. (Núm. expediente E-05501-2020-000024-00)
Aprobado

120(E) SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa
aprovar el projecte de la 13a modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost
2020. (Núm. expedient E-05501-2020-000023-00)
Aprovat

SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. Propone
aprobar el proyecto de la 13ª modificación de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto
2020. (Núm. expediente E-05501-2020-000023-00)
Aprobado

14 / 15
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
19/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

Sessió ORDINÀRIA
19 de juny de 2020 a les 09:30

Sesión ORDINARIA
19 de junio de 2020 a las 09:30

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: RYjJ 2HVR 4ckP IynX d+0d n0t6 CNk=

JUNTA DE GOVERN LOCAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

15 / 15
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
19/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

