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30 d'abril de 2021 / 30 de abril de 2021

ORDE DEL DIA - EXTRACTE ACORDS / ORDEN DEL DÍA - EXTRACTO ACUERDOS
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 23 d'abril de 2021. Aprovat
celebrada el día 23 de abril de 2021. Aprobado
ÀREA D'ALCALDIA

ÁREA DE ALCALDÍA

2

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm.
428/16, interposat contra acord del Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just d'una
parcel·la
cadastral.
(Núm.
expedient
E-00501-2021-000134-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia y Auto de aclaración del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana,
estimatoria parcial del Recurso PO núm. 428/16,
interpuesto contra acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa que fijó el justiprecio de una
parcela
catastral.
(Núm.
expediente
E-00501-2021-000134-00) Quedar enterado

3

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm.
326/17, interposat contra acord del Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just d'una
parcel·la. (Núm. expedient E-00501-2021-000138-00)
Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia y Auto de aclaración del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana,
estimatoria parcial del Recurso PO núm. 326/17,
interpuesto contra acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa que fijó el justiprecio de una
parcela. (Núm. expediente E-00501-2021-000138-00)
Quedar enterado

4

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que
declara la no admissibilitat de la pretensió d'inici d'un
procediment expropiatori i desestima el Recurs PO núm.
330/19, interposat contra l'ordre a la propietat d'un edifici
perquè duga a terme les obres de conservació
necessàries. (Núm. expedient E-00501-2021-000113-00)
Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4, que declara la
inadmisibilidad de la pretensión de inicio de un
procedimiento expropiatorio y desestima el Recurso PO
núm. 330/19, interpuesto contra la orden a la propiedad
de un edificio para que lleve a cabo las obras de
conservación
necesarias.
(Núm.
expediente
E-00501-2021-000113-00) Quedar enterado

5

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3,
desestimatòria del Recurs PO núm. 510/17, en matèria
de responsabilitat patrimonial. (Núm. expedient
E-00501-2021-000133-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, desestimatoria del
Recurso PO núm. 510/17, en materia de responsabilidad
patrimonial. (Núm. expediente E-00501-2021-000133-00)
Quedar enterado

6

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3,
estimatòria del Recurs PA núm. 229/20, interposat
contra la desestimació d'una sol·licitud de reintegrament

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada de la Sentencia, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3, estimatoria del
Recurso PA núm. 229/20, interpuesto contra la
desestimación de una solicitud de reintegro del impuesto
sobre bienes inmuebles, ejercicios 2012 a 2014. (Núm.
expediente E-00501-2021-000136-00) Quedar enterado
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de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2012 a 2014.
(Núm. expedient E-00501-2021-000136-00) Quedar
assabentat
7

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que
declara acabat el Recurs PA núm. 363/20, interposat
contra la desestimació d'una sol·licitud de declaració
d'ingressos indeguts per liquidació girada en concepte
d'impost sobre béns immobles i devolució d'estos. (Núm.
expedient
E-00501-2021-000130-00)
Quedar
assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del Auto, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6, que declara
terminado el Recurso PA núm. 363/20, interpuesto contra
la desestimación de una solicitud de declaración de
ingresos indebidos por liquidación girada en concepto de
impuesto sobre bienes inmuebles y devolución de los
mismos. (Núm. expediente E-00501-2021-000130-00)
Quedar enterado

8

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. 55/20, interposat contra la
desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada
laboral sense deducció de retribucions. (Núm. expedient
E-00501-2021-000129-00) 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. 55/20, interpuesto contra
la desestimación de una solicitud de reducción de
jornada laboral sin deducción de retribuciones. (Núm.
expediente E-00501-2021-000129-00) Quedar enterado

9

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar
assabentada del cobrament dels crèdits ostentats per
l'Ajuntament en els Procediments Concursals tramitats
pels Jutjats de 1a Instància de València respecte de
diversos
concursats.
(Núm.
expedient
E-00501-2021-000120-00) Quedar assabentat

ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Propone quedar
enterada del cobro de los créditos ostentados por el
Ayuntamiento en los Procedimientos Concursales
tramitados por los Juzgados de 1ª Instancia de València
respecto de varios concursados. (Núm. expediente
E-00501-2021-000120-00) Quedar enterado

10

JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la
Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords
resolutoris de reclamacions economicoadministratives
adoptades en el primer trimestre de 2021. (Núm.
expedient
E-00408-2021-000176-00)
Quedar
assabentat

JURADO TRIBUTARIO. Da cuenta del informe de la
Presidencia del Jurado Tributario en relación con los
acuerdos
resolutorios
de
reclamaciones
económico-administrativas adoptadas en el primer
trimestre
de
2021.
(Núm.
expediente
E-00408-2021-000176-00) Quedar enterado

11

SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa ampliar
el número de persones que podran assistir com a
convidats a les cerimònies civils de matrimonis a
l'Ajuntament
de
València.
(Núm.
expedient
E-00601-2020-000014-00) Aprovat

SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL. Propone
ampliar el número de personas que podrán asistir como
convidados a las ceremonias civiles de matrimonios en el
Ayuntamiento de València. (Núm. expediente
E-00601-2020-000014-00) Aprobado

12

SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació
d'una ajuda concedida per a la realització de projectes
d'innovació
social
2016.
(Núm.
expedient
E-00202-2016-000033-00) Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
justificación de una ayuda concedida para la realización
de proyectos de innovación social 2016. (Núm.
expediente E-00202-2016-000033-00) Aprobado

13

SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la
convocatòria de la VI edició dels premis a l'innovació
social i urbana Missions València 2030. (Núm. expedient
E-00202-2021-000013-00) Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
convocatoria de la VI edición de los premios a la
innovación social y urbana Missions València 2030.
(Núm. expediente E-00202-2021-000013-00) Aprobado

14

SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'encàrrec de
gestió a les Naus en el marc del conveni per a l'impuls
de la innovació als municipis de la Comunitat
Valenciana. (Núm. expedient E-00202-2021-000023-00)
Aprovat

SERVICIO DE INNOVACIÓN. Propone aprobar la
encomienda de gestión a Las Naves en el marco del
convenio para el impulso de la innovación en los
municipios de la Comunitat Valenciana. (Núm.
expediente E-00202-2021-000023-00) Aprobado

15

OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS OFICINA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES
(OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació (OPAO). Propone aprobar un reconocimiento de
en concepte de subministrament de premsa per obligación en concepto de suministro de prensa por
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16

subscripció. (Núm. expedient E-04103-2021-000019-00)
Aprovat

subscripción.
(Núm.
E-04103-2021-000019-00) Aprobado

SERVICI
DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació per servicis
prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de
cobrament de la taxa de clavegueram durant gener i
febrer de 2021 i compensar els drets reconeguts. (Núm.
expedient E-H4962-2021-000006-00) Aprovat

SERVICIO
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA
ESPECÍFICA-ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación por servicios
prestados al Ayuntamiento en concepto de gestión de
cobro de la tasa de alcantarillado durante enero y febrero
de 2021 y compensar los derechos reconocidos. (Núm.
expediente E-H4962-2021-000006-00) Aprobado

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
URBANA I HABITATGE

I

expediente

RENOVACIÓ ÁREA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA Y
VIVIENDA

17

SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia SERVICIO DE VIVIENDA. Propone aceptar una renuncia
a les ajudes municipals al lloguer 2017. (Núm. expedient a las ayudas municipales al alquiler 2017. (Núm.
E-03910-2020-000079-00) Aprovat
expediente E-03910-2020-000079-00) Aprobado

18

SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte
d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer
d'en Bou. (Núm. expedient E-05302-2021-000134-00)
Aprovat

SERVICIO DE VIVIENDA. Propone renovar el contrato
de arrendamiento de una vivienda municipal situada en
la
calle
En
Bou.
(Núm.
expediente
E-05302-2021-000134-00) Aprobado

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

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2021
aplicable a la 'Neteja, instal·lacions i equips, OVCOT i
SIRA' del contracte de gestió del servici de neteja i
conservació del sistema municipal de sanejament. (Núm.
expedient E-02701-2021-000024-00) Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar el coeficiente de revisión de precios para el año
2021 aplicable a la ‘Limpieza, instalaciones y equipos,
OVCOT y SIRA’ del contrato de gestión del servicio de
limpieza y conservación del sistema municipal de
saneamiento.
(Núm.
expediente
E-02701-2021-000024-00) Aprobado

20

SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa
aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2020
aplicable a 'Conservació' del contracte de gestió del
servici de neteja i conservació del sistema municipal de
sanejament. (Núm. expedient E-02701-2021-000186-00)
Aprovat

SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Propone
aprobar el coeficiente de revisión de precios para el año
2020 aplicable a 'Conservación' del contrato de gestión
del servicio de limpieza y conservación del sistema
municipal de saneamiento. (Núm. expediente
E-02701-2021-000186-00) Aprobado

ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

21

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'ampliació del
termini d'execució del lot 2 del contracte d'execució de
les obres de remodelació i modernització de les
instal·lacions esportives elementals a la ciutat de
València. (Núm. expedient E-01903-2020-000106-00)
Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
ampliación del plazo de ejecución del lote 2 del contrato
de ejecución de las obras de remodelación y
modernización de las instalaciones deportivas
elementales en la ciudad de València. (Núm. expediente
E-01903-2020-000106-00) Aprobado

22

SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'ampliació del
termini d'execució dels lots 1 i 3 del contracte d'execució
de les obres de remodelació i modernització de les
instal·lacions esportives elementals a la ciutat de
València. (Núm. expedient E-01903-2020-000106-00)
Aprovat

SERVICIO DE DEPORTES. Propone aprobar la
ampliación del plazo de ejecución de los lotes 1 y 3 del
contrato de ejecución de las obras de remodelación y
modernización de las instalaciones deportivas
elementales en la ciudad de València. (Núm. expediente
E-01903-2020-000106-00) Aprobado

23

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de l'ajuda concedida a l'Agrupación de
Comparsas de Moros y Cristianos 'Marítimo'. (Núm.
expedient E-01904-2020-000974-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de la ayuda concedida a la Agrupación de
Comparsas de Moros y Cristianos 'Marítimo'. (Núm.
expediente E-01904-2020-000974-00) Aprobado
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SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a l'Associació de
Veïns, Cultural i de Consumidors de Patraix. (Núm.
expedient E-01904-2020-001057-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Vecinos, Cultural y de Consumidores de Patraix.
(Núm. expediente E-01904-2020-001057-00) Aprobado

25

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a la instal·lació
de rafals per a ASPAYM i la Creu Roja a les zones de
'mascletaes' amb motiu de les Falles de 2020. (Núm.
expedient E-01904-2020-000895-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a la
instalación de cobertizos para ASPAYM y la Cruz Roja
en las zonas de mascletás con motivo de las Fallas de
2020. (Núm. expediente E-01904-2020-000895-00)
Aprobado

26

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació pels treballs de neteja,
posada a punt i precintat de les Roques del Corpus.
(Núm. expedient E-01904-2020-001016-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación por los trabajos de
limpieza, puesta a punto y precintado de las Rocas del
Corpus. (Núm. expediente E-01904-2020-001016-00)
Aprobado

27

SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació pels treballs de reparació del
ninot indultat l'any 1998. (Núm. expedient
E-01904-2021-000199-00) Aprovat

SERVICIO DE CULTURA FESTIVA. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación por los trabajos de
reparación del ninot indultado en el año 1998. (Núm.
expediente E-01904-2021-000199-00) Aprobado

28

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar la
convocatòria d'ajudes a la producció escènica 2021. convocatoria de ayudas a la producción escénica 2021.
(Núm. expedient E-01905-2021-000384-00) Aprovat
(Núm. expediente E-01905-2021-000384-00) Aprobado

29

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació de factures derivades de la
prestació de diversos servicis. (Núm. expedient
E-01905-2021-000397-00) Aprovat

30

SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
modificació per transferència de crèdits. (Núm. expedient una modificación por transferencia de créditos. (Núm.
E-01905-2021-000400-00) Aprovat
expediente E-01905-2021-000400-00) Aprobado

31

SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa
aprovar la justificació de la subvenció concedida a la
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. (Núm.
expedient E-02000-2020-000028-00) Aprovat

SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Propone
aprobar la justificación de la subvención concedida a la
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. (Núm.
expediente E-02000-2020-000028-00) Aprobado

32

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a treballs de migració del registre de l'Arxiu
Històric a la plataforma Savex. (Núm. expedient
E-02001-2020-000655-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a trabajos de migración del
registro del Archivo Histórico a la plataforma Savex.
(Núm. expediente E-02001-2020-000655-00) Aprobado

33

SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de
pagament de la quota anual a favor de l'Asociación de
Museos y Centros de Ciencias y Técnica de España.
(Núm. expedient E-02001-2021-000423-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO. Propone autorizar, disponer y reconocer la
obligación de pago de la cuota anual a favor de la
Asociación de Museos y Centros de Ciencias y Técnica
de España. (Núm. expediente E-02001-2021-000423-00)
Aprobado

SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL. Propone aprobar
un reconocimiento de obligación de facturas derivadas
de la prestación de varios servicios. (Núm. expediente
E-01905-2021-000397-00) Aprobado

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS ÁREA DE DESARROLLO INNOVADOR DE LOS
SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
SECTORES ECONÓMICOS Y EMPLEO
34

SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa
autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de
pagament de la certificació núm. 8 de les obres
denominades 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a

SERVICIO DE PUEBLOS DE VALÈNCIA. Propone
autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de
pago de la certificación núm. 8 de las obras
denominadas 'Rehabilitación (participativa) de edificio
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equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'. para equipamiento en camino Casas de Bárcena, 63'.
(Núm. expedient E-02310-2019-000162-00) Aprovat
(Núm. expediente E-02310-2019-000162-00) Aprobado
35

CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A
L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als
servicis professionals prestats per al registre, concessió i
títol de la marca 'CEMAS' a nom de l'Ajuntament de
València. (Núm. expedient E-02350-2020-000007-00)
Aprovat

CENTRO MUNDIAL DE VALÈNCIA PARA LA
ALIMENTACIÓN URBANA SOSTENIBLE. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a los servicios profesionales prestados para el registro,
concesión y título de la marca 'CEMAS' a nombre del
Ayuntamiento de València. (Núm. expediente
E-02350-2020-000007-00) Aprobado

36

SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació pel servici de
traducció i subtitulat a anglés del curtmetratge
'Supervivents' del mercat del Grau. (Núm. expedient
E-02901-2021-002907-00) Aprovat

SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación por el
servicio de traducción y subtitulado a inglés del
cortometraje 'Supervivientes' del mercado del Grao.
(Núm. expediente E-02901-2021-002907-00) Aprobado

37

SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa
aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat del projecte
Formacció VLC 2019-2021-POEFE corresponents a
març i endarreriments d'ajudes de gener i febrer de 2021
i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de
pagament
corresponent.
(Núm.
expedient
E-02902-2021-000026-00) Aprovat

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Propone
aprobar la concesión de ayudas al alumnado del
proyecto
Formacció
VLC
2019-2021-POEFE
correspondientes a marzo y atrasos de ayudas de enero
y febrero de 2021 y autorizar y disponer el gasto y
reconocer la obligación de pago correspondiente. (Núm.
expediente E-02902-2021-000026-00) Aprobado

ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS

ÁREA DE BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES

38

BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA
I ESPORTS. Proposa canviar la denominació del carrer
del Dragamines i denominar-lo 'Carrer de Vicente Guillot
García'
(Lillo).
(Núm.
expedient
E-02000-2020-000078-00) Aprovat

BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES. Propone cambiar la
denominación de la calle Dragamines y denominarla
'Calle de Vicente Guillot García' (Lillo). (Núm. expediente
E-02000-2020-000078-00) Aprobado

39

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de prestació de
servicis d'assessorament afectiu-sexual per a joves.
(Núm. expedient E-01902-2020-000082-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de prestación
de servicios de asesoramiento afectivo-sexual para
jóvenes. (Núm. expediente E-01902-2020-000082-00)
Aprobado

40

SERVICI DE JOVENTUT. Proposa la resolució del
procediment de reintegrament parcial de la subvenció
concedida a l'associació intercultural Candombe. (Núm.
expedient E-01902-2021-000030-00) Aprovat

SERVICIO DE JUVENTUD. Propone la resolución del
procedimiento de reintegro parcial de la subvención
concedida a la asociación intercultural Candombe. (Núm.
expediente E-01902-2021-000030-00) Aprobado

41

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de
factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda
a domicili. (Núm. expedient E-02201-2015-000105-00)
Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación de
facturas correspondientes a la prestación del servicio de
ayuda
a
domicilio.
(Núm.
expediente
E-02201-2015-000105-00) Aprobado

42

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la prestació del servici d'assessorament,
mediació i intermediació per a persones, famílies o
unitats de convivència que puguen veure's afectades per
situacions de risc residencial que puguen derivar en
execucions hipotecàries o de lloguer. (Núm. expedient
E-02201-2019-000146-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a la prestación del servicio de
asesoramiento, mediación e intermediación para
personas, familias o unidades de convivencia que
puedan verse afectadas por situaciones de riesgo
residencial que puedan derivar en ejecuciones
hipotecarias o de alquiler. (Núm. expediente
E-02201-2019-000146-00) Aprobado

43

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

Propone aprobar la justificación presentada por la
asociación Taller de Independencia del proyecto
subvencionado en la convocatoria de acción social del
año 2019. (Núm. expediente E-02201-2019-000049-00)
Aprobado

44

SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.
Proposa acceptar la subvenció concedida per la
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives a l'Ajuntament com a entitat local titular de la
Residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera i
aprovar la modificació de crèdits generats per majors
ingressos i la creació del corresponent projecte de gasto.
(Núm. expedient E-02201-2021-000017-00) Aprovat

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.
Propone aceptar la subvención concedida por la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas al Ayuntamiento como entidad local titular de
la Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera y
aprobar la modificación de créditos generados por
mayores ingresos y la creación del correspondiente
proyecto
de
gasto.
(Núm.
expediente
E-02201-2021-000017-00) Aprobado

45

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les
Resolucions núm. BG-77, de 9 de febrer, BG-115, de 17
de febrer, BG-136, de 2 de març, BG-148, de 4 de març,
BG-157, de 9 de març i BG-196, de 24 de març de 2021,
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-77, de 9 de febrero,
BG-115, de 17 de febrero, BG-136, de 2 de marzo,
BG-148, de 4 de marzo, BG-157, de 9 de marzo y
BG-196, de 24 de marzo de 2021, 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

46

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les
Resolucions núm. BG-78, de 9 de febrer, BG-116, de 17
de febrer, BG-120, de 22 de febrer, BG-135, de 2 de
març, BG-147, de 4 de març, BG-156, de 9 de març i
BG-195, de 24 de març de 2021, aprovatòries dels
llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a
domicili per a persones majors. (Núm. expedient
E-02224-2020-000078-00) Quedar assabentat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Da cuenta
de las Resoluciones núm. BG-78, de 9 de febrero,
BG-116, de 17 de febrero, BG-120, de 22 de febrero,
BG-135, de 2 de marzo, BG-147, de 4 de marzo,
BG-156, de 9 de marzo y BG-195, de 24 de marzo de
2021, aprobatorias de los listados de personas
beneficiarias del servicio de comida a domicilio para
personas
mayores.
(Núm.
expediente
E-02224-2020-000078-00) Quedar enterado

47

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la
justificació de la pròrroga del conveni de col·laboració
amb la Universitat de València-Estudi General. (Núm.
expedient E-02224-2017-000002-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
aprobar la justificación de la prórroga del convenio de
colaboración con la Universitat de València-Estudi
General. (Núm. expediente E-02224-2017-000002-00)
Aprobado

48

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la
justificació de les subvencions concedides a trenta-nou
centres municipals d'activitats per a persones majors.
(Núm. expedient E-02224-2020-000008-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
aprobar la justificación de las subvenciones concedidas a
treinta y nueve centros municipales de actividades para
personas
mayores.
(Núm.
expediente
E-02224-2020-000008-00) Aprobado

49

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa iniciar el
procediment de reintegrament parcial de la subvenció
concedida a Amics de la Nau Gran. (Núm. expedient
E-02224-2020-000012-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
iniciar el procedimiento de reintegro parcial de la
subvención concedida a Amigos de la Nau Gran. (Núm.
expediente E-02224-2020-000012-00) Aprobado

50

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa iniciar el
procediment de reintegrament de les subvencions
concedides a diversos centres municipals d'activitats per
a
persones
majors.
(Núm.
expedient
E-02224-2021-000031-00) Aprovat

SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
iniciar el procedimiento de reintegro de las subvenciones
concedidas a varios centros municipales de actividades
para
personas
mayores.
(Núm.
expediente
E-02224-2021-000031-00) Aprobado

51

SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Propone
reconeixement d'obligació corresponent a la gestió aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
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integral de trenta places en centre de dia per a persones a la gestión integral de treinta plazas en centro de día
majors dependents a la ciutat de València. (Núm. para personas mayores dependientes en la ciudad de
València. (Núm. expediente E-02224-2021-000030-00)
expedient E-02224-2021-000030-00) Aprovat
Aprobado
52

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial
de la subvenció concedida a l'entitat Por la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres-ALIA. (Núm.
expedient E-02230-2019-000102-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone iniciar el procedimiento de reintegro parcial de
la subvención concedida a la entidad Por la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres-ALIA. (Núm.
expediente E-02230-2019-000102-00) Aprobado

53

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació de la subvenció
concedida a l'Asociación Roller Derby de Valencia.
(Núm. expedient E-02230-2020-000108-00) Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación de la subvención
concedida a la Asociación Roller Derby de Valencia.
(Núm. expediente E-02230-2020-000108-00) Aprobado

54

SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar la justificació de la subvenció
concedida al Club Esportiu LGTBI+ SAMARUCS
València. (Núm. expedient E-02230-2020-000109-00)
Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar la justificación de la subvención
concedida al Club Esportiu LGTBI+ SAMARUCS
València. (Núm. expediente E-02230-2020-000109-00)
Aprobado

55

SERVICI D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
Proposa aprovar una modificació per transferència de
crèdits. (Núm. expedient E-02230-2021-000043-00)
Aprovat

SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Propone aprobar una modificación por transferencia de
créditos. (Núm. expediente E-02230-2021-000043-00)
Aprobado

56

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la
Fundación Mainel de la Comunitat Valenciana de
reformulació tècnica i econòmica del projecte
subvencionat en la convocatòria d'educació per al
desenvolupament i la ciutadania global 2020. (Núm.
expedient E-02250-2020-000045-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la solicitud de la
Fundación Mainel de la Comunitat Valenciana de
reformulación técnica y económica del proyecto
subvencionado en la convocatoria de educación para el
desarrollo y la ciudadanía global 2020. (Núm. expediente
E-02250-2020-000045-00) Aprobado

57

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l'associació Al-Adala. (Núm.
expedient E-02250-2020-000182-00) Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar la justificación de la
subvención concedida a la asociación Al-Adala. (Núm.
expediente E-02250-2020-000182-00) Aprobado

58

SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent als costos derivats del servici
de gestió diària de les vivendes situades al carrer de
Dalt. (Núm. expedient E-02250-2021-000123-00)
Aprovat

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
MIGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de
obligación correspondiente a los costes derivados del
servicio de gestión diaria de las viviendas situadas en la
calle Alta. (Núm. expediente E-02250-2021-000123-00)
Aprobado

59

SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la SERVICIO DE ADICCIONES. Propone aprobar la
convocatòria de la 9a edició del concurs 'K em contes'. convocatoria de la 9ª edición del concurso 'K me
cuentas'. (Núm. expediente E-02501-2020-000025-00)
(Núm. expedient E-02501-2020-000025-00) Aprovat
Aprobado
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA

ÁREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

60

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de gastos de
pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
(Núm. expedient E-01401-2021-001543-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación en concepto de gastos de
pupilaje y alojamiento de los caballos de la Policía Local.
(Núm. expediente E-01401-2021-001543-00) Aprobado

61

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar el
de l'expedient disciplinari incoat a una agent de la Policia archivo del expediente disciplinario incoado a una agente
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Local. (Núm. expedient E-01404-2018-000124-00)
Aprovat

de
la
Policía
Local.
(Núm.
E-01404-2018-000124-00) Aprobado

SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un
agent de la Policia Local responsable en concepte
d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
(Núm. expedient E-01404-2020-000106-00) Aprovat

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. Propone declarar a un
agente de la Policía Local responsable en concepto de
autor de una infracción disciplinaria de carácter leve.
(Núm. expediente E-01404-2020-000106-00) Aprobado

ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS

63

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció a lloc de
treball de Secretaria Junta Municipal Districte (TD) en el
Servici de Descentralització i Participació Ciutadana,
Junta Municipal de Russafa. (Núm. expedient
E-01101-2021-001020-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción a
puesto de trabajo de Secretaría Junta Municipal Distrito
(TD) en el Servicio de Descentralización y Participación
Ciudadana, Junta Municipal de Ruzafa. (Núm.
expediente E-01101-2021-001020-00) Aprobado

64

SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en
comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció
mitjana (TD) en el Servici de Mobilitat Sostenible. (Núm.
expedient E-01101-2021-001028-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone la adscripción en
comisión de servicios a puesto de trabajo de jefatura de
sección media (TD) en el Servicio de Movilidad
Sostenible. (Núm. expediente E-01101-2021-001028-00)
Aprobado

65

SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció
en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de
Policia
Local.
(Núm.
expedient
E-01101-2020-001234-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone prorrogar la
adscripción en comisión de servicios a puesto de trabajo
de agente de Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2020-001234-00) Aprobado

66

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la
constitució d'una borsa de treball per a futurs
nomenaments per millora d'ocupació de comissari/ària
principal de la Policia Local. (Núm. expedient
E-01101-2021-001569-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la
constitución de una bolsa de trabajo para futuros
nombramientos por mejora de empleo de comisario/a
principal de la Policía Local. (Núm. expediente
E-01101-2021-001569-00) Aprobado

67

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases
específiques de la convocatòria de tretze llocs de cap de
servici (TD) pel sistema de lliure designació. (Núm.
expedient E-01101-2021-001519-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar las bases
específicas de la convocatoria de trece puestos de
jefatura de servicio (TD) por el sistema de libre
designación.
(Núm.
expediente
E-01101-2021-001519-00) Aprobado

68

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nomenament interí d'una farmacèutica per al Servici de nombramiento interino de una farmacéutica para el
Sanitat
i
Consum.
(Núm.
expedient Servicio de Sanidad y Consumo. (Núm. expediente
E-01101-2021-001388-00) Aprovat
E-01101-2021-001388-00) Aprobado

69

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el
nomenament interí d'una subalterna per al Servici
Recursos
Culturals.
(Núm.
expedient
E-01101-2021-001040-00) Aprovat

70

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar la
sol·licitud d'autorització de permuta d'un intendent de la solicitud de autorización de permuta de un intendente de
Policia
Local.
(Núm.
expedient la
Policía
Local.
(Núm.
expediente
E-01101-2021-000167-00) Aprovat
E-01101-2021-000167-00) Aprobado

71

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la
sol·licitud d'autorització de permuta d'un oficial de la
Policia
Local.
(Núm.
expedient
E-01101-2021-000751-00) Aprovat

72

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar la
sol·licitud d'autorització de permuta d'un oficial de la solicitud de autorización de permuta de un oficial de la

62

expediente

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar el
nombramiento interino de una subalterna para el Servicio
de
Recursos
Culturales.
(Núm.
expediente
E-01101-2021-001040-00) Aprobado

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar la
solicitud de autorización de permuta de un oficial de la
Policía
Local.
(Núm.
expediente
E-01101-2021-000751-00) Aprobado
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Policia
Local.
(Núm.
E-01101-2021-001093-00) Aprovat

expedient Policía
Local.
(Núm.
E-01101-2021-001093-00) Aprobado

expediente

73

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar la
sol·licitud d'autorització de permuta d'un inspector de la solicitud de autorización de permuta de un inspector de
Policia
Local.
(Núm.
expedient la
Policía
Local.
(Núm.
expediente
E-01101-2021-000824-00) Aprovat
E-01101-2021-000824-00) Aprobado

74

SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del
contracte d'una alumna-treballadora del taller d'ocupació
'Oci
i
cultura'.
(Núm.
expedient
E-01101-2021-001482-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar la extinción
del contrato de una alumna-trabajadora del taller de
empleo 'Ocio y Cultura'. (Núm. expediente
E-01101-2021-001482-00) Aprobado

75

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar diverses
sol·licituds sobre reconeixement de la condició de
personal
laboral
fix.
(Núm.
expedient
E-01101-2021-001350-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar varias
solicitudes sobre reconocimiento de la condición de
personal
laboral
fijo.
(Núm.
expediente
E-01101-2021-001350-00) Aprobado

76

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una
petició de nomenament com a funcionària de carrera o
quasi funcionària de carrera. (Núm. expedient
E-01101-2021-001263-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petición de nombramiento como funcionaria de carrera o
cuasi funcionaria de carrera. (Núm. expediente
E-01101-2021-001263-00) Aprobado

77

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una
petició de nomenament com a funcionària de carrera o
quasi funcionària de carrera. (Núm. expedient
E-01101-2021-001480-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petición de nombramiento como funcionaria de carrera o
cuasi funcionaria de carrera. (Núm. expediente
E-01101-2021-001480-00) Aprobado

78

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una
petició de nomenament com a funcionària de carrera o
quasi funcionària de carrera. (Núm. expedient
E-01101-2021-001485-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petición de nombramiento como funcionaria de carrera o
cuasi funcionaria de carrera. (Núm. expediente
E-01101-2021-001485-00) Aprobado

79

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una
petició de nomenament com a funcionari de carrera o
quasi funcionari de carrera. (Núm. expedient
E-01101-2021-001503-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petición de nombramiento como funcionario de carrera o
cuasi funcionario de carrera. (Núm. expediente
E-01101-2021-001503-00) Aprobado

80

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una
petició de nomenament com a funcionària de carrera o
quasi funcionària de carrera. (Núm. expedient
E-01101-2021-001505-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petición de nombramiento como funcionaria de carrera o
cuasi funcionaria de carrera. (Núm. expediente
E-01101-2021-001505-00) Aprobado

81

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una
petició de nomenament com a funcionari de carrera o
quasi funcionari de carrera. (Núm. expedient
E-01101-2021-001514-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petición de nombramiento como funcionario de carrera o
cuasi funcionario de carrera. (Núm. expediente
E-01101-2021-001514-00) Aprobado

82

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una
petició de nomenament com a funcionària de carrera o
quasi funcionària de carrera. (Núm. expedient
E-01101-2021-001521-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petición de nombramiento como funcionaria de carrera o
cuasi funcionaria de carrera. (Núm. expediente
E-01101-2021-001521-00) Aprobado

83

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una
petició de nomenament com a funcionari de carrera o
quasi funcionari de carrera. (Núm. expedient
E-01101-2021-001530-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petición de nombramiento como funcionario de carrera o
cuasi funcionario de carrera. (Núm. expediente
E-01101-2021-001530-00) Aprobado

84

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petició de nomenament com a funcionari de carrera o petición de nombramiento como funcionario de carrera o
quasi funcionari de carrera. (Núm. expedient cuasi funcionario de carrera. (Núm. expediente
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E-01101-2021-001538-00) Aprovat

E-01101-2021-001538-00) Aprobado

85

SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una
petició de nomenament com a funcionari de carrera o
quasi funcionari de carrera. (Núm. expedient
E-01101-2021-001540-00) Aprovat

SERVICIO DE PERSONAL. Propone desestimar una
petición de nombramiento como funcionario de carrera o
cuasi funcionario de carrera. (Núm. expediente
E-01101-2021-001540-00) Aprobado

86

SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient SERVICIO DE PERSONAL. Propone incoar expediente
disciplinari a una funcionària. (Núm. expedient disciplinario a una funcionaria. (Núm. expediente
E-01101-2020-004186-00) Aprovat
E-01101-2020-004186-00) Aprobado

87

SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient SERVICIO DE PERSONAL. Propone incoar expediente
disciplinari a una funcionària. (Núm. expedient disciplinario a una funcionaria. (Núm. expediente
E-01101-2021-001441-00) Aprovat
E-01101-2021-001441-00) Aprobado

88

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar
l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de
2021, pel qual es va adjudicar el contracte de servicis
per a la redacció dels projectes constructius dels tancs
de tempestes previstos en la planificació de la xarxa de
sanejament municipal en diferents emplaçaments de la
ciutat de València i de tota la documentació tècnica
necessària per a la seua completa legalització
urbanística i ambiental (dividit en 6 lots). (Núm.
expedient E-04101-2020-000126-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone rectificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de abril de
2021, por el que se adjudicó el contrato de servicios para
la redacción de los proyectos constructivos de los
tanques de tormentas previstos en la planificación de la
red de saneamiento municipal en diferentes
emplazamientos de la ciudad de València y de toda la
documentación técnica necesaria para su completa
legalización urbanística y ambiental (dividido en 6 lotes).
(Núm. expediente E-04101-2020-000126-00) Aprobado

89

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el
contracte de subministrament i instal·lació de paviment
de gespa artificial en camps i pistes municipals (dividit en
dos lots). (Núm. expedient E-04101-2020-000124-00)
Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone adjudicar el
contrato de suministro e instalación de pavimento de
césped artificial en campos y pistas municipales (dividido
en
dos
lotes).
(Núm.
expediente
E-04101-2020-000124-00) Aprobado

90

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar
l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici
municipal situat a la plaça de Francisco Javier Goerlich
Lleó (arquitecte), convocar procediment obert simplificat i
aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
(Núm. expedient E-04101-2021-000042-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
ejecución de las obras de rehabilitación del edificio
municipal situado en la plaza Francisco Javier Goerlich
Lleó (arquitecto), convocar procedimiento abierto
simplificado y aprobar los pliegos de condiciones y el
gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-04101-2021-000042-00) Aprobado

91

SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la
prestació del servici de conservació, reparació i
renovació dels ferms i paviments dels carrers i camins
de València, convocar procediment obert i aprovar els
plecs de condicions i el gasto corresponent. (Núm.
expedient E-04101-2021-000005-00) Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone contratar la
prestación del servicio de conservación, reparación y
renovación de los firmes y pavimentos de las calles y
caminos de València, convocar procedimiento abierto y
aprobar los pliegos de condiciones y el gasto
correspondiente.
(Núm.
expediente
E-04101-2021-000005-00) Aprobado

92

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en
l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E3.06.54 'Antic
mercat de Palacio Valdés' i donar d'alta la plaça
enjardinada i l'edifici de servici públic situats a la plaça
de
Polo
de
Bernabé.
(Núm.
expedient
E-05301-1996-000538-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone dar de baja en el
Inventario Municipal de Bienes el código 1.E3.06.54
'Antiguo mercado de Palacio Valdés' y dar de alta la
plaza ajardinada y el edificio de servicio público situados
en la plaza Polo de Bernabé. (Núm. expediente
E-05301-1996-000538-00) Aprobado

93

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de dos
portes antivandàliques instal·lades als edificis de
propietat municipal situats als carrers d'Escalante i de
Lluís
Despuig.
(Núm.
expedient
E-05301-2020-000338-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente al alquiler
de dos puertas antivandálicas instaladas en los edificios
de propiedad municipal situados en las calles Escalante
y
Luis
Despuig.
(Núm.
expediente
E-05301-2020-000338-00) Aprobado
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94

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de
recepció de les obres de l'aparcament en concessió
situat al carrer de Juan Ramón Jiménez. (Núm.
expedient E-05304-2017-000050-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone aprobar el acta
de recepción de las obras del aparcamiento en
concesión situado en la calle Juan Ramón Jiménez.
(Núm. expediente E-05304-2017-000050-00) Aprobado

95

SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'acord de
la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020,
pel qual es va autoritzar i va disposar el gasto per a l'any
2021 derivat de l'arrendament d’un local situat als carrers
del Músic Penella i de Jerónima Galés (impressora).
(Núm. expedient E-05307-2018-000109-00) Aprovat

SERVICIO DE PATRIMONIO. Propone rectificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de
diciembre de 2020, por el que se autorizó y dispuso el
gasto para el año 2021 derivado del arrendamiento de un
local situado en las calles Músico Penella y Jerónima
Galés
(impresora).
(Núm.
expediente
E-05307-2018-000109-00) Aprobado

96

SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la
regularització de quanties per disfunció de la retribució
en concepte de carrera administrativa per nomenament
en
millora
d'ocupació.
(Núm.
expedient
E-00210-2020-000018-00) Aprovat

SERVICIO DE CARRERA Y OPTIMIZACIÓN EN LA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Propone la
regularización de cuantías por disfunción de la
retribución en concepto de carrera administrativa por
nombramiento en mejora de empleo. (Núm. expediente
E-00210-2020-000018-00) Aprobado

97

SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa
desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. NV-288, de 18 de febrer de 2021, per la
qual es desestima una sol·licitud d'enquadrament en el
GDP I en haver accedit per permuta. (Núm. expedient
E-00210-2021-000018-00) Aprovat

SERVICIO DE CARRERA Y OPTIMIZACIÓN EN LA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Propone
desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución núm. NV-288, de 18 de febrero de 2021, por
la cual se desestima una solicitud de encuadre en el
GDP I al haber accedido por permuta. (Núm. expediente
E-00210-2021-000018-00) Aprobado

98

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-00801-2021-000122-00) 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-00801-2021-000122-00) Aprobado

99

SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS
CENTRALS
TÈCNICS.
Proposa
aprovar
un
reconeixement d'obligació corresponent a les
certificacions del passat mes de març del contracte de
gestió de l'enllumenat públic. (Núm. expedient
E-01201-2021-000218-00) Aprovat

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y DE SERVICIOS
CENTRALES TÉCNICOS. Propone aprobar un
reconocimiento de obligación correspondiente a las
certificaciones del pasado mes de marzo del contrato de
gestión del alumbrado público. (Núm. expediente
E-01201-2021-000218-00) Aprobado

100

OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada amb el número de registre 00110
2016 69378. (Núm. expedient E-01305-2016-000509-00)
Aprovat

OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Propone desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada con el número de registro 00110
2016
69378.
(Núm.
expediente
E-01305-2016-000509-00) Aprobado

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

E

101

SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la
prestació del servici d'atenció ciutadana Telèfon
Ajuntament de València 010. (Núm. expedient
E-00910-2021-000001-00) Aprovat

SERVICIO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Propone aprobar un reconocimiento de obligación
correspondiente a la prestación del servicio de atención
ciudadana Teléfono Ayuntamiento de València 010.
(Núm. expediente E-00910-2021-000001-00) Aprobado

102

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
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subvenció concedida a l'Asociación Síndrome Down justificación de la subvención concedida a la Asociación
Valencia. (Núm. expedient E-02301-2020-000418-00) Síndrome Down Valencia. (Núm. expediente
Aprovat
E-02301-2020-000418-00) Aprobado
103

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l'AVC Amics del Carme. (Núm.
expedient E-02301-2020-000420-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la AVC Amics
del Carme. (Núm. expediente E-02301-2020-000420-00)
Aprobado

104

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a la Banda de Música de
Campanar. (Núm. expedient E-02301-2020-000421-00)
Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Banda de
Música
de
Campanar.
(Núm.
expediente
E-02301-2020-000421-00) Aprobado

105

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de
Espina
Bífida.
(Núm.
expedient
E-02301-2020-000421-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Asociación
Valenciana de Espina Bífida. (Núm. expediente
E-02301-2020-000421-00) Aprobado

106

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l'Asociación de Vecinos de
Benicalap
Entrecaminos.
(Núm.
expedient
E-02301-2020-000421-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Vecinos de Benicalap Entrecaminos. (Núm.
expediente E-02301-2020-000421-00) Aprobado

107

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les
subvencions concedides a diverses entitats. (Núm.
expedient E-02301-2020-000423-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
justificación de las subvenciones concedidas a varias
entidades. (Núm. expediente E-02301-2020-000423-00)
Aprobado

108

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis
del Concurs de Relat Curt i declarar desert el Concurs
de Projectes Urbans Sostenibles organitzats per la Junta
Municipal
de
Russafa.
(Núm.
expedient
E-02301-2021-000067-00) Aprovat

SERVICIO
DE
DESCENTRALIZACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Propone aprobar la
concesión de los premios del Concurso de Relato Corto y
declarar desierto el Concurso de Proyectos Urbanos
Sostenibles organizados por la Junta Municipal de
Ruzafa. (Núm. expediente E-02301-2021-000067-00)
Aprobado

ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC

ÁREA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO
PÚBLICO

109

SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la
direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de
construcció d'un carril bici a l'avinguda de l'Institut Obrer
de València. (Núm. expedient E-01801-2018-004100-00)
Aprovat

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Propone
aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente
a la dirección y coordinación de seguridad y salud de las
obras de construcción de un carril bici en la avenida
Instituto Obrero de València. (Núm. expediente
E-01801-2018-004100-00) Aprobado

110

SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució núm. BV-744, de
31 de març de 2020, per la qual es va declarar la
caducitat de la llicència ambiental i autorització de
funcionament per a exercir una activitat d'estació de
servici i túnel de llavat. (Núm. expedient
E-03901-2016-000915-00) Aprovat

SERVICIO DE ACTIVIDADES. Propone estimar el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. BV-744, de 31 de marzo de 2020, por la que se
declaró la caducidad de la licencia ambiental y
autorización de funcionamiento para ejercer una
actividad de estación de servicio y túnel de lavado. (Núm.
expediente E-03901-2016-000915-00) Aprobado

MOCIONS

MOCIONES
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111

MOCIÓ conjunta de l'alcalde, la vicealcaldessa i el
vicealcalde. Proposen aprovar les bases per al concurs
internacional d’idees del parc de Desembocadura de
l’antic
llit
del
Túria.
(Núm.
expedient
O-00201-2021-000010-00) Aprovat

MOCIÓN conjunta del alcalde, la vicealcaldesa y el
vicealcalde. Proponen aprobar las bases para el
concurso internacional de ideas del parque de
Desembocadura del antiguo lecho del Turia. (Núm.
expediente O-00201-2021-000010-00) Aprobado

PRECS I PREGUNTES

RUEGOS Y PREGUNTAS

112(E) SERVICI D’INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Dona
compte de l'informe d'execució del Pla de Control
Tributari-Pla d'Inspecció Tributària- corresponent a l'any
2020. (Núm. expedient E-H4979-2020-500001-00)
Quedar assabentat

SERVICIO DE INSPECCIÓN, TRIBUTOS Y RENTAS.
Da cuenta del informe de ejecución del Plan de Control
Tributario-Plan de Inspección Tributaria- correspondiente
al
año
2020.
(Núm.
expediente
E-H4979-2020-500001-00) Quedar enterado

113(E) SERVICI D’INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa
aprovar el Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció
Tributària- per a l'any 2021. (Núm. expedient
E-H4979-2021-000002-00) Aprovat

SERVICIO DE INSPECCIÓN, TRIBUTOS Y RENTAS.
Propone aprobar el Plan de Control Tributario-Plan de
Inspección Tributaria- para el año 2021. (Núm.
expediente E-H4979-2021-000002-00) Aprobado

D'EMPRENEDORIA
I
INNOVACIÓ
114(E) SERVICI
ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer
l'obligació del pagament de huit subvencions del Pla
Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics
tradicionals
valencians.
(Núm.
expedient
E-01911-2021-002755-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
ECONÓMICA. Propone conceder, disponer y reconocer
la obligación del pago de ocho subvenciones del Plan
Resistir 'Ayudas Paréntesis' para los sectores
económicos tradicionales valencianos. (Núm. expediente
E-01911-2021-002755-00) Aprobado

D'EMPRENEDORIA
I
INNOVACIÓ
115(E) SERVICI
ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer
l'obligació del pagament de cent trenta-dos subvencions
del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la
cultura. (Núm. expedient E-01911-2021-004744-00)
Aprovat

SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
ECONÓMICA. Propone conceder, disponer y reconocer
la obligación del pago de ciento treinta y dos
subvenciones del Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para
el sector de la cultura. (Núm. expediente
E-01911-2021-004744-00) Aprobado

D'EMPRENEDORIA
I
INNOVACIÓ
116(E) SERVICI
ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer
l'obligació del pagament de tres-centes noranta-una
subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al
sector
del
taxi.
(Núm.
expedient
E-01911-2021-004692-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
ECONÓMICA. Propone conceder, disponer y reconocer
la obligación del pago de trescientas noventa y una
subvenciones del Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para
el
sector
del
taxi.
(Núm.
expediente
E-01911-2021-004692-00) Aprobado

D'EMPRENEDORIA
I
INNOVACIÓ
117(E) SERVICI
ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria del Pla
Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i
celebracions.
(Núm.
expedient
E-01911-2021-006549-00) Aprovat

SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
ECONÓMICA. Propone aprobar la convocatoria del Plan
Resistir 'Ayudas Paréntesis' para el sector de ceremonias
y
celebraciones.
(Núm.
expediente
E-01911-2021-006549-00) Aprobado

118(E) SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa celebrar
l'Acord Marc per a l'execució de les obres de demolició,
conservació de les condicions de seguretat, instal·lació
de fitacions, apuntalaments o altres mesures
excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les
parcel·les resultants, convocar procediment obert
mitjançant tramitació d'urgència i aprovar els plecs de
condicions. (Núm. expedient E-04101-2021-000033-00)
Aprovat

SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Propone celebrar el
Acuerdo Marco para la ejecución de las obras de
demolición, conservación de las condiciones de
seguridad, instalación de apeos, apuntalamientos u otras
medidas excepcionales con carácter urgente, y las de
vallado de las parcelas resultantes, convocar
procedimiento abierto mediante tramitación de urgencia y
aprobar los pliegos de condiciones. (Núm. expediente
E-04101-2021-000033-00) Aprobado

119(E) MOCIÓ 'in voce' de l’alcalde-president. Dona compte de MOCIÓN 'in voce' del alcalde-presidente. Da cuenta de
la Circular sobre noves adscripcions i delegacions dels la Circular sobre nuevas adscripciones y delegaciones de
diferents secretaris. Quedar assabentat
los distintos secretarios. Quedar enterado
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