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ACTA - COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA,
PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU EL DIA 18 DE GENER
DE 2018
En la casa consistorial de la ciutat de València, a les onze hores i trenta-cinc minuts del dia
18 de gener de 2018, amb la presidència del senyor Sergi Campillo Fernández, es va reunir en
sessió ordinaria la Comissió Informativa de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal
i Control Administratiu, a la qual assistixen els seus components: senyor Carlos Galiana Llorens
(en substitució del senyor Pere S. Fuset i Tortosa), senyora Anaïs Menguzzato García, senyora
María Oliver Sanz, senyor Alberto Mendoza Seguí (en substitució de la senyora Beatriz Simón
Castellets), senyor Narciso Estellés Escorihuela (en substitució del senyor Manuel Camarasa
Navalón); actua com a secretari, per delegació del secretari general i del Ple, el senyor José
Antonio Martínez Beltrán, vicesecretari general.
Oberta la sessió per la presidència es va entrar en l’examen dels assumptes que figuren en
l’orde del dia, i es van adoptar els següents acords:
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SECRETARIA
1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 14 de desembre de 2017.
Pregunta el president si algun membre de la Comissió ha de formular alguna observació a
l'acta de la sessió de 14 de desembre de 2017, prèviament distribuïda amb la convocatòria. No hi
ha cap observació i queda aprovada, d'acord amb allò que s'ha prescrit en l'art. 91 del ROF.
REGIDOR DELEGAT DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de les actuacions realitzades en matèria d'accessibilitat, segons acord adoptat en
la Comissió de Govern Interior celebrada el 20 de juliol de 2017.
Els membres de la Comissió queden assabentats de l'informe presentat pel senyor Campillo
Fernández, regidor delegat del Servici de Servicis Centrals Tècnics, sobre accessibilitat i
supressió de barreres en edificis municipals, segons l'acord adoptat en la sessió de 20 de juliol de
2017.
"INFORME ACCESIBILITAT I SUPRESIÓ DE BARRERES EN EDIFICIS
MUNICIPALS
Este informe d’accesibilitat i supresió parteix d’una auditoria d’accesibilitat que dóna
compliment a la moció aprovada en el ple de desembre de 2015 amb les següents propostes
d’acord senyalades:
Primero: Que se elabore una auditoría de todos los edificios e instalaciones de propiedad
municipal y uso público para determinar los problemas de accesibilidad que adolecen, así como
adoptar el orden de prioridad según las necesidades y el uso de aquellos.
Segundo. Que tras la auditoría se defina un plan de actuación en el plazo máximo de un
año, que atienda a los resultados y a las prioridades adoptadas en la misma, a fin de adecuar los
edificios y locales públicos de propiedad municipal que así lo requieran en materia de
accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas.
Segons les dades llançades per l'Auditoria d'Accessibilitat i Supressió de Barreres en
Edificis Municipals, es van analitzar 307 immobles, dels quals, 192 estaven totalment
adaptats, 58 que estaven mínimament adaptats i 57 que no estaven adaptats.
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Tal com indica la proposta d’acord aprovada, es defineix i aprova per la Comisió de
Govern Interior del 20 de juliol el desenvolupament d’un Pla d’actuació pels Servicis Centrals
Técnics del qual es deuria donar compte de les millores i avanços realitzats en el termini de sis
mesos.
Des de l’inici de l’auditoria d’accesibilitat i fins al moment, s’han produït diversos
treballs per solucionar en la mesura del que siga posible aquells problemes d’accesibilitat
detectats en els diferents edificis municipals. Amb este informe es vol donar a conéixer l’estat
actual del conjunt d’edificis i situació del Pla d’íntervenció aprovat.
Amb les dades de l’auditoria i en una següent fase es va realitzar un estudi detallat, on es
va analitzar la situació actual de tots i cadascun dels immobles, classificant les intervencions que
caldria dur a terme en cadascun d'ells, diferenciant-los segons l'envergadura de l'obra.
Del primer llistat general d'edificis que no complien favorablement les premisses relatives
a l'accessibilitat s'han descartat del pla d'actuació immediat aquells que a dia de hui estan tancats
i sense ús, estan cedits o bé són immobles de lloguer, Així mateix s'han desestimat també aquells
edificis històrics que per la seua singularitat arquitectònica o la seua especial condició de
protecció no són convertibles.
Des de l'inici de l'auditoria d'accessibilitat i supressió de barreres en edificis municipals, i
sensibles a la problemàtica real, molts dels servicis han anat millorant les seues instal·lacions en
ús, duent a terme les obres necessàries per solucionar les diferències existents en esta matèria.
Actualment hi ha 7 intervencions en marxa impulsades des del servici de Servicis Centrals
Tecnics en col·laboració amb altres servicis, quedant a dia de hui 35 edificis mínimamente
adaptats.
Les actuacions en materia d’accesibilitat més destacades executades o posades en marxa en
estos moments:

ANY 2015
Hotel Associacions
CEIP José Senent
Ascensor Alcaldia Poble Nou
Ascensor Alcaldia Benimàmet-Beniferri
Ascensor El Palmar
Habilitació Llar del jubilat Benimàmet
Millores accesibilitat Casa Forestal
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ANY 2016
Reforma cuina Casal d’Esplai Rocafort
Habilitació Xalet Dr. Bartual La Punta
Habilitació despatx 2º p Casa Consistorial – Intervenció
Banys Grups Municipals 3ª planta Casa Consistorial
Banys 2ª planta Casa Consistorial
Banys xiques escola Massarojos
Ascensor Alcaldia Benifaraig
Rampa d’accés en Junta Municipal Russafa

ANY 2017
Rehabilitació Xalet Aben Al Abbar
Adecuació planta baixa centre cívic Castellar Oliveral
Banys i ascensor Casa Consistorial
CMSS Olivereta Mostrador
Eliminació barreres arquitectòniques La Senyera
Alcaldia Massarrojos
Alqueria del Moro
Reforma banys accessibilitat CEIP Benimaclet
Reforma banys accessibilitat CEIP Santiago Grisolía
Reforma banys Junta Municipal Abastos
Reforma banys Junta Municipal Trànsits
Instal·lació ascensor Junta Municipal Patraix
Habilitació Junta de Districte Ciutat Vella
Banys Adaptats en Alqueria de Canet"
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Es van produir les intervencions següents:
Del Sr. President, que dona compte de l'informe i explican el seu contingut.
Del Sr. Estellés, del Grup Municipal Ciutadans, que agraix que se'n done compte i recoda
que naix d'una moció plenària del seu grup. Reconeix que s'ha fet camí encara que en queda per
fer, en particular pel que fa a accessibilitat en transport públic.
PREGUNTES
3
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions i import recaptat, incompliment Ordenança de Neteja Urbana respecte al tancament i
manteniment de solars".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI - REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuál el número de sanciones impuestas relativas al incumplimiento del mantenimiento y
cierre de solares de titularidad privada durante el año 2017? ¿cuántas se impusieron en el
año 2016?
2. ¿Cuántas ejecuciones subsidiarias fueron realizadas por el Ayuntamiento en el año 2017?
¿cuántas en el año 2016?
3. ¿Qué cantidades se repercutieron a los propietarios de estos solares y que cantidades
ingresó el Ayuntamiento en el año 2017? ¿y en el año 2016?

RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADORA GENERAL DE L'ÀREA DE
MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
2- En 2016 l'Ajuntament de València va realitzar un total de 49 execucions subsidiàries. En
l’any 2017 l’Ajuntament de València va realitzar un total de 28 execucions subsidiàries.
3- Les quantitats repercutides als propietaris particulars per l'execució subsidiària en solars
privats ha sigut de 42.155,35 € en 2016 i de 41.683,94 € en 2017.
RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
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De conformitat amb les dades obrant en el Servei Central del Procediment Sancionador,
durant els exercicis esmentats s'ha incoat i tramitat un expedient (exercici 2016) i cap expedient
(exercici 2017) en matèria d'incompliment de l'ordenança de neteja urbana, relatives a
l'incompliment del manteniment i tancament de solars de titularitat privada.

4
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions i import recaptat per incompliment Ordenança de Neteja Urbana".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuál el número de sanciones impuestas por incumplimiento de la Ordenanza de Limpieza
Urbana durante el año 2017? ¿cuántas se impusieron en el año 2016?
2. ¿Qué cantidades se repercutieron a los propietarios de estos solares y que cantidades
ingresó el Ayuntamiento en el año 2017? ¿y en el año 2016?
3. ¿Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento en el año
2017? ¿y en el año 2016?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
De conformitat amb les dades obrant en el Servei Central del Procediment Sancionador,
durant els exercicis esmentats s'han incoat i tramitat un total de 334 expedients (exercici 2016) i
279 (exercici 2017) en matèria d'incompliment de l'ordenança de neteja urbana. Les sancions
imposades en aquests expedients oscil·len entre els 150€ i els 750€.
5
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions per contaminació acústica".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuál el número de sanciones impuestas por contaminación acústica durante el año 2017?
¿cuántas se impusieron en el año 2016?
2. ¿Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento en el año
2017? ¿y en el año 2016?
3. ¿Cuántas licencias se han retirado como consecuencia de infracciones cometidas en esta
materia durante el año 2017? ¿y en el año 2016?
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RESPOSTA:
RAMON VILAR ZANON - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ D'HISENDA
Sancions per contaminació acústica:
2.- ¿ Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento
en el año 2017? ¿ y en el año 2016?
En contestación a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular relativas a las
cantidades totales de sanciones impuestas, así como las cantidades ingresadas, relativas a los
ejercicios 2016 y 2017 por diversos conceptos (contaminación acústica, incumplimiento de la
ordenanza de limpieza urbana respecto al cierre y mantenimiento de solares, venta ambulante
ilegal, incumplimiento de la ordenanza de parques y jardines, terrazas, consumo de alcohol y
estupefacientes en la vía pública) todos ellos figuran contabilizados presupuestariamente en el
concepto de ingresos 39190 “Otras multas y sanciones”, sin que se pueda proporcionar desde el
Servicio de Contabilidad información desglosada de los mismos.
No obstante, en el ejercicio 2017 figuran reconocidos al día de la fecha en el concepto
39190 un importe de 1.203.566,94 € y se recaudaron 460.215,82 € y en el ejercicio 2016 se
reconocieron derechos por importe de 1.220.782,87 € y se recaudaron 308.005,90 €.
RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
1.De conformitat amb les dades obrant en el Servei Central del Procediment Sancionador,
durant els exercicis esmentats s'han incoat i tramitat un total de 347 expedients (exercici 2016) i
941 expedients (exercici 2016) en matèria de contaminació acústica, tant entre particulars com a
soroll de locals.
Els imports imposats per les sancions acordades oscil·len entre els 150 i els 601€.
3. S’han retirat com a conseqüència d’infraccions per contaminació acústica 12 llicències
al 2017 i 1 llicència al 2016.
6
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions per venda ambulant il·legal".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
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1. ¿Cuál el número de sanciones impuestas por venta ambulante ilegal durante el año 2017?
¿cuántas se impusieron en el año 2016?
2. ¿Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento en el año
2017? ¿y en el año 2016?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
De conformitat amb les dades obrant en el Servei Central del Procediment Sancionador,
durant els exercicis esmentats s'han incoat o, fins avui, un total de 389 expedients sancionadors
per venda ambulant en la via pública sense autorització, (226 corresponents a l'exercici 2016 i
163 corresponents a l'exercici 2017), tot açò en el marc de les competències municipals en
aquesta matèria i, per tant totes aquelles actuacions que es corresponen a la corresponent
infracció administrativa i no aquelles que comporten la comissió d'un altre tipus d'infracció com
poden ser, entre uns altres, delictes contra la propietat industrial etc.
Els imports imposats per les sancions acordades oscil·len entre els 250 i els 300€.

RESPOSTA:
RAMON VILAR ZANON - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ D'HISENDA
Sancions per venda ambulant il.legal.
2.-¿Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento
en el año 2017? ¿ y en el año 2016?
En contestación a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular relativas a las
cantidades totales de sanciones impuestas, así como las cantidades ingresadas, relativas a los
ejercicios 2016 y 2017 por diversos conceptos (contaminación acústica, incumplimiento de la
ordenanza de limpieza urbana respecto al cierre y mantenimiento de solares, venta ambulante
ilegal, incumplimiento de la ordenanza de parques y jardines, terrazas, consumo de alcohol y
estupefacientes en la vía pública) todos ellos figuran contabilizados presupuestariamente en el
concepto de ingresos 39190 “Otras multas y sanciones”, sin que se pueda proporcionar desde el
Servicio de Contabilidad información desglosada de los mismos.

No obstante, en el ejercicio 2017 figuran reconocidos al día de la fecha en el concepto
39190 un importe de 1.203.566,94 € y se recaudaron 460.215,82 € y en el ejercicio 2016 se
reconocieron derechos por importe de 1.220.782,87 € y se recaudaron 308.005,90 €.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE GENER DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

8

Data
26/02/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
6868372034299598397

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Pkko mOo6 7kCZ LCWC PRu2 isk2 5dw=

7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions per incompliment de l'Ordenança de Parcs i Jardins".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuál el número de sanciones muy graves impuestas por incumplimiento de la Ordenanza
de Parques y Jardines durante el año 2016? ¿cuántas se impusieron en el año 2015?
2. ¿Cuál el número de sanciones graves impuestas por incumplimiento de la Ordenanza de
Parques y Jardines durante el año 2016? ¿cuántas se impusieron en el año 2015?
3. ¿Cuál el número de sanciones leves impuestas por incumplimiento de la Ordenanza de
Parques y Jardines durante el año 2016? ¿cuántas se impusieron en el año 2015?
4. ¿Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento en el año
2016? ¿y en el año 2015?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
De conformitat amb les dades obrant en el Servei Central del Procediment Sancionador,
durant els exercicis esmentats s'han incoat i tramitat un total de 22 expedients (exercici 2015) i 17
expedients (exercici 2017) en matèria d'incompliment de l'ordenança de parcs i jardins.
Dels expedients anteriorment esmentats 6 es corresponen a infraccions molt greus (2 de
l'exercici 2015 i 4 a l'exercici 2016) i 33 a infraccions greus (20 de l'exercici 2015 i 13 de
l'exercici 2016).
Els imports imposats per les sancions acordades oscil·len entre els 300 i els 750€.
RESPOSTA:
RAMON VILAR ZANON - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ D'HISENDA
Sancions per incompliment de l'Ordenança de Parcs i Jardins.
4.- ¿Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento
en el año 2016? ¿y en el año 2015?
En contestación a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular relativas a las
cantidades totales de sanciones impuestas, así como las cantidades ingresadas, relativas a los
ejercicios 2016 y 2017 por diversos conceptos (contaminación acústica, incumplimiento de la
ordenanza de limpieza urbana respecto al cierre y mantenimiento de solares, venta ambulante
ilegal, incumplimiento de la ordenanza de parques y jardines, terrazas, consumo de alcohol y
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estupefacientes en la vía pública) todos ellos figuran contabilizados presupuestariamente en el
concepto de ingresos 39190 “Otras multas y sanciones”, sin que se pueda proporcionar desde el
Servicio de Contabilidad información desglosada de los mismos.

No obstante, en el ejercicio 2017 figuran reconocidos al día de la fecha en el concepto
39190 un importe de 1.203.566,94 € y se recaudaron 460.215,82 € y en el ejercicio 2016 se
reconocieron derechos por importe de 1.220.782,87 € y se recaudaron 308.005,90 €.
8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions carril bus".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR

1. ¿Cuál el número de sanciones impuestas por circular, estacionar o realizar paradas
indebidas en los carriles bus de la ciudad, durante el año 2017? ¿cuántas se impusieron en
el año 2016?
2. ¿Cuál es la relación de carriles bus en los que se ha impuesto mayor cantidad de este tipo
de sanciones durante el año 2017? ¿y en el año 2016?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
ANY

Nº SANCIONS

2016

3.952

2017

3.370
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nom

Any

Nº Sancions

DOCTOR MANUEL CANDELA

2016

503

BLASCO IBÁÑEZ

2016

440

JOAN XXIII

2016

363

CARDENAL BENLLOCH

2016

307

DOCTOR PESET ALEIXANDRE

2016

245

PORT

2016

242

PRIMAT REIG

2016

177

RAMON LLULL

2016

156

COLÓN

2016

92

MARQUÉS DEL TÚRIA

2016

90

nom

Any

Nº Sancions

JOAN XXIII

2017

434

DOCTOR MANUEL CANDELA

2017

404

BLASCO IBÁÑEZ

2017

377

CARDENAL BENLLOCH

2017

297

PORT

2017

240

DOCTOR PESET ALEIXANDRE

2017

222

PRIMAT REIG

2017

140

RAMON LLULL

2017

123

EQUADOR

2017

76

EDUARD BOSCÀ

2017

64

9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Expedients i sentències per responsabilitat patrimonial".
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE GENER DE 2018
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ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuántos expedientes sobre responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento se tramitaron en
el año 2017? ¿y en el año 2016?
2. ¿Cuántos se resolvieron se resolvieron a favor de los interesados y cuantos a favor del
Ayuntamiento?
3. ¿Cuál es el número de reclamaciones estimadas total o parcialmente por responsabilidad
patrimonial relativas a expedientes administrativos iniciados en el año 2017 y 2016?
4. ¿Cuáles han sido las indemnizaciones reconocidas por las citadas reclamaciones?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
1. Entenent per tramitats aquells expedients que han sigut finalitzats, en els indicats anys, la
resposta és:
Any 2016

186 expedients1

Any 2017

292 expedients2

1

Pel que fa a l'any 2016, reiterem les dades facilitades en relació a les preguntes
formulades al ple, el passat mes de febrer de 2017, en les quals ja se sol·licitava aquesta dada.
2

Aquesta dada es correspon amb els expedients finalitzats amb acord exprés, i no inclou
aquells tramitats al llarg de l'any que, o no han aconseguit aquest acord o abans d'aconseguir-ho
han sigut requerits per jutjats del contenciós.
Si entenem que la pregunta es refereix als expedients en tràmit, en els indicats anys a les
quantitats anteriors caldria afegir:
Any 2016

1.498 expedients

Any 2017

1.861 expedients

2.

Pel que fa al 2016 reiterem les dades:

Any 2016 Resolucions i Acords de Junta de Govern estimatòries: 85
Any 2016 Resolucions i Acords de Junta de Govern desestimatòries: 218
Any 2017 Resolucions i Acords de Junta de Govern estimatòries: 128
Any 2017 Resolucions i Acords de Junta de Govern desestimatòries: 291
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3.
Al llarg de 2017 s'han finalitzat, a més dels expedients iniciats en els dos anys que se
sol·liciten, altres corresponents a anys anteriors.
Any 2016
Expedients iniciats: 629
Expedients finalitzats: 89
Expedients amb resolució o acord estimatori: 57
Any 2017
Expedients iniciats: 688
Expedients finalitzats: 32
Expedients amb resolució o acord estimatori: 11
4.
Les indemnitzacions derivades d'expedients administratius iniciats l'any 2016 i 2017,
ascendeixen a:
Any 2016 76.816,79 euros
Any 2017 8.919.12 euros
10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuántos recursos contencioso administrativos sobre responsabilidad patrimonial en los
cuales se demanda al Ayuntamiento de Valencia se han producido durante los años 2017
y 2016?
2. ¿Cuántos se han estimado total o parcialmente por responsabilidad patrimonial iniciados en
el año 2017 y 2016?
3. ¿Cuáles han sido las indemnizaciones reconocidas en base a sentencias judiciales?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
1. 2016

1681
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2017

151

2. 2016

79

2017

28

3. 2016
2017

167.601,16 €2
83.518,77 €

1

S'observa que la dada corresponent a l'any 2016 dau en la resposta a les preguntes
formulades pel grup popular al ple en el mes febrer de 2017, no es correspon amb el qual
actualment s'ofereix. Probablement es va deure a un error material en les dades.
2 Es

reitera el que s'ha dit en el punt 1.

11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions anul·lades".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuántas sanciones se anularon durante los años 2017 y 2016 y a qué importe
correspondían?
2. ¿Cuántas sanciones por infracción a la normativa vigente en materia de tráfico se anularon
durante los años 2017 y 2016 y a qué importe correspondían?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
En matèria de MU i MO s'han produït un total de 112 anul·lacions, corresponents a
l'exercici 2016, per import de 60.513,09€ i 112 anul·lacions corresponents a l'exercici 2017, per
import de 41.174,17. Aquestes baixes no corresponen, en tots els casos, a expedients tramitats en
cadascun d'aqueixos exercicis, sinó que poden correspondre a sancions imposades en exercicis
anteriors
i
anul·lades
en
els
exercicis
2016
i
2017.
En matèria de tràfic es van anul·lar 1654 sancions en l'exercici 2016 per import de 354.692€ i
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692 en l'exercici 2017 per import de 114.680€. Aquestes baixes no corresponen, en tots els casos,
a expedients tramitats en cadascun d'aqueixos exercicis, sinó que poden correspondre a sancions
imposades en exercicis anteriors i anul·lades en els exercicis 2016 i 2017.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuál el número de sanciones impuestas por consumo de alcohol en la vía pública durante
el año 2017? ¿cuántas se impusieron en el año 2016?
2. ¿Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento en el año
2016? ¿y en el año 2015?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
De conformitat amb les dades obrant en el Servei Central del Procediment Sancionador,
durant els exercicis esmentats s'han incoat un total de 582 expedients sancionadors per consum
d'alcohol en la via pública, (206 corresponents a l'exercici 2016 i 376 corresponents a l'exercici
2017), tot açò en el marc de les competències municipals en aquesta matèria.
Els imports imposats per les sancions acordades ascendeixen a 400€ per cadascuna de les
liquidacions.
RESPOSTA:
RAMON VILAR ZANON - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ D'HISENDA
Sancions per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública.
2.- ¿ Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento
en el año 2016? ¿ y en el año 2015?
En contestación a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular relativas a las
cantidades totales de sanciones impuestas, así como las cantidades ingresadas, relativas a los
ejercicios 2016 y 2017 por diversos conceptos (contaminación acústica, incumplimiento de la
ordenanza de limpieza urbana respecto al cierre y mantenimiento de solares, venta ambulante
ilegal, incumplimiento de la ordenanza de parques y jardines, terrazas, consumo de alcohol y
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estupefacientes en la vía pública) todos ellos figuran contabilizados presupuestariamente en el
concepto de ingresos 39190 “Otras multas y sanciones”, sin que se pueda proporcionar desde el
Servicio de Contabilidad información desglosada de los mismos.
No obstante, en el ejercicio 2017 figuran reconocidos al día de la fecha en el concepto
39190 un importe de 1.203.566,94 € y se recaudaron 460.215,82 € y en el ejercicio 2016 se
reconocieron derechos por importe de 1.220.782,87 € y se recaudaron 308.005,90 €.

13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions Terrasses".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuál el número de sanciones impuestas por incumplimiento a la Ordenanza que regula la
ubicación de mesas y sillas en la vía pública, durante el año 2017? ¿cuántas se impusieron
en el año 2016?
2. ¿Qué cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento en el año
2017? ¿y en el año 2016?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
De conformitat amb les dades obrant en el Servei Central del Procediment Sancionador,
durant els exercicis esmentats s'han incoat i tramitat un total de 298 expedients (exercici 2016) i
349 expedients (exercici 2017). No obstant açò l'anterior, cal tenir en compte que en aquest tipus
d'expedients sancionadors, el més habitual és que cada expedient abaste més d'una infracció i, per
tant, més d'una sanció (el que comporta múltiples liquidacions per expedient) en agrupar-se en un
mateix expedient, per economia processal, diverses acta o butlletins denuncia.
Els imports imposats per les sancions acordades es corresponen als següents imports:
Lleus: Fins a 750€, greus: des de 750,01 a 1.500€ i molt greus d'1.500,01 fins a 3.000
euros.
RESPOSTA:
RAMON VILAR ZANON - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ D'HISENDA
Sancions Terrasses
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2.- ¿ Que cantidades totales se impusieron y que cantidades ingresó el Ayuntamiento
en el año 2017? ¿ y en el año 2016?
En contestación a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular relativas a las
cantidades totales de sanciones impuestas, así como las cantidades ingresadas, relativas a los
ejercicios 2016 y 2017 por diversos conceptos (contaminación acústica, incumplimiento de la
ordenanza de limpieza urbana respecto al cierre y mantenimiento de solares, venta ambulante
ilegal, incumplimiento de la ordenanza de parques y jardines, terrazas, consumo de alcohol y
estupefacientes en la vía pública) todos ellos figuran contabilizados presupuestariamente en el
concepto de ingresos 39190 “Otras multas y sanciones”, sin que se pueda proporcionar desde el
Servicio de Contabilidad información desglosada de los mismos.
No obstante, en el ejercicio 2017 figuran reconocidos al día de la fecha en el concepto
39190 un importe de 1.203.566,94 € y se recaudaron 460.215,82 € y en el ejercicio 2016 se
reconocieron derechos por importe de 1.220.782,87 € y se recaudaron 308.005,90 €.
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions ciclistes".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
1.-¿Cuál el número de sanciones impuestas a ciclistas por circular, de manera indebida
durante el año 2017? ¿cuántas se impusieron en el año 2016?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
ANY

Nº SANCIONS

2016

677

2017

438

15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre
"Sancions estacionament".
ALBERTO JOSE MENDOZA SEGUI - REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
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1.-¿Cuál el número de sanciones impuestas por estacionar de manera indebida durante el
año 2017? ¿cuántas se impusieron en el año 2016?

RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DELEGAT - DELEGACIÓ DE
CONTROL ADMINISTRATIU
ANY

Nº SANCIONS

2016

81.402

2017

53.842

16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Personal
funcionari i laboral que està actualment de baixa".
VICENTE IGUAL ALANDETE - REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
En relación al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1.¿Cuántos funcionarios y laborales de la plantilla municipal están a fecha del 15 de Enero
temporalmente de baja?
2.De ellos, ¿Cuántos están adscritos al Servicio de Policía?
3.Y ¿Cuántos están adscritos al servicio de Educación?
4.Y ¿Cuántos están adscritos al servicio de Bienestar Social?
5. De dicho personal municipal ¿Qué plazas son las que más bajas acumulan?.

RESPOSTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR GENERAL DE L'ÀREA DE
GOVERN INTERIOR
1.- A data 15 de gener de 2018, existeixen 263 empleats/des municipals de baixa temporal.
2.- De les anteriors baixes, 136 es troben adscrits al Servici de Policia Local.
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3.- 13 persones en el servici d’educació.
4.- 11 persones en el servici de Benestar Social.
5.- Respecte a les places corresponents a les baixes detallades anteriorment, destaquem:
-

En el Servici de Policia Local:

117 Agents
6 Inspectors/as
10 Oficials/as
2 Intendents
1 Auxiliar

-

En el Servici d'Educació:

5 Mestres/as
5 Subalterns/as
1 Professora Ensenyaments Especials
1 Educadora Infantil
1 Professor Conservatori

-

En el Servici de Benestar Social:

9 Tècnics/as Mitjans
1 Subaltern/a
1 Mestre/a
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre
"Jubilacions i baixes definitives del personal al servici de l'Ajuntament des del 15 d'octubre de
2017".
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VICENTE IGUAL ALANDETE - REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
En relación al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1.¿Cuántos funcionarios y laborales han causado baja definitiva de la plantilla municipal
por jubilación, jubilación anticipada, incapacidad, fallecimiento u otros motivos desde el 15 de
octubre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 incluido?

RESPOSTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR GENERAL DE L'ÀREA DE
GOVERN INTERIOR
Durant el període comprès entre el 15 d'octubre i el 31 de desembre de 2017, tots dos
inclusivament, s'han produït les següents baixes en la plantilla municipal, especificant el motiu de
les mateixes:
•

Per jubilació forçosa: 8 baixes

•

Per jubilació anticipada: 14 baixes.

•

Per jubilació per incapacitat: 5 baixes

•

Per defunció: 4 baixes.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre
"Plantilles ocupades i costos nómines mes gener".
VICENTE IGUAL ALANDETE - REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
En base al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1.¿Cuál es la plantilla ocupada con cargo a la nómina municipal del mes de enero del
2018?
2.¿A cuánto asciende el gasto total de la nómina de enero del 2018 por todos los conceptos
retributivos que la integran, incluida Seguridad Social de dicha plantilla ocupada?
3.¿Cuál era la plantilla ocupada, con cargo a la nómina municipal del mes de enero del
2016 y del 2017?
4.¿ A cuánto ascendió el gasto total de la nómina de enero del 2016 y del 2017, por todos
los conceptos retributivos que la integraron, incluida Seguridad Social de dicha plantilla
ocupada?
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RESPOSTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR GENERAL DE L'ÀREA DE
GOVERN INTERIOR
A la vista de les preguntes formulades pel Grup Municipal Popular, en relació a l'import de
la nòmina del mes de gener, per tots els seus conceptes inclòs el cost de seguretat social de
l'exercici 2016, 2017 i 2018, s'informa que l'import de la nòmina de gener de 2016 va ascendir a
la quantitat total de 21.738.378,89 euros, dels quals 5.487.767,18 corresponia a l'abonament de la
part de la paga extraordinària de desembre de 2012 i 3.706.992,16 euros corresponia al cost de
seguretat social a càrrec de l'empresa, incloses les nòmines del personal dels programes
d'ocupació. La plantilla ocupada a 25 de gener de 2016 era de 4.704 empleats/des públics.
L'import de la nòmina de gener de 2017 va ascendir a la quantitat total de 16.624.129,57
euros dels quals 3.773.927,37 euros corresponia al cost de seguretat social a càrrec de l'empresa, i
incloses les nòmines del personal dels programes d'ocupació. La plantilla ocupada a 31 de gener
de 2017 era de 4.841 empleats públics.
Així mateix, i en relació amb l'import al que ascendirà la nòmina de gener de 2018, per tots
els conceptes retributius i inclòs el cost de seguretat social a càrrec de l'empresa, no es pot
informar, tenint en compte que a data de hui la nòmina de gener de 2017 s'està elaborant.
19
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Provisió
de places d'agents de la policía local per mitjà de comissions de servici".
VICENTE IGUAL ALANDETE - REGIDOR GRUP MUNICIPAL POPULAR
En base al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1.¿Cuántas plazas de agentes de la policía local se van a ocupar mediante el procedimiento
de comisión de servicios?
2.¿Durante cuánto tiempo está previsto y dotado presupuestariamente que estén ocupadas
dichas plazas de agentes de la policía local?.
3.¿Cuál es el coste económico total por todos los conceptos con cargo al Capítulo I para
ocupar dicho número de plazas de agentes y durante dicho período?
4.¿En qué condiciones van a venir los agentes comisionados?.
5.¿Se tiene previsto suministrar a todos ellos la misma uniformidad y dotación que tiene la
plantilla de policía del Ayuntamiento?
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6. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Qué coste económico supone?.

RESPOSTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR GENERAL DE L'ÀREA DE
GOVERN INTERIOR
En contestació a les preguntes de la 1 a la 4, en relació a la provisió de places d'Agents de
la Policia Local per mitjà de comissions de servici, se li significa que, el nombre de places a
ocupar, així com el cost de les mateixes dependrà del nombre d'Agents de Policia Local que es
presenten a la convocatòria referenciada aprovada.
En principi, s'han dotat 40 places perquè siguen ocupades durant el període de falles (de l'1
al 19 de març), amb independència que es puguen efectuar altres nomenaments en places dotades
pressupostàriament i pel termini de fins a un any. En tot cas, els Agents de Policia Local que
siguen nomenats en comissió de servici es regiran, quant a les seues condicions, per la normativa
legal aplicable sobre este tema, açò és, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, així com el Decret 3/2017, de 13 de gener,
del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del
personal de la funció pública valenciana.
5.- Sí.
6.- Està per avaluar, dependrà del nombre d'agents en Comissió de Servicis.
PRECS I PREGUNTES
Del Sr. Galiana, del Grup Municipal Compromís, que indica que no té problemes a
respondre a preguntes sobre procediment sancionador però vol que es reflexione que les
preguntes igual es realitzen per trimestres, per matèries, per mesos i fins i tot dins del mateix
grup s'efectua la pregunta per diferents regidors i si es realitza així, hauria d'estudiar-se esta
qüestió ja que estan col·lapsant el servici.

I atés que no hi ha més assumtes a tractar, a les 11.40 h la presidencia alça la sessió, de la
qual s’estén esta acta per mitjà de la incorporació de les còpies, autoritzades amb les firmes del
Sr. President i del Sr. Secretari, de les propostes acordades en els expedients examinats, i signen
l’acta el Sr. President amb mi, el Secretari, que ho certifique.
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