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ACTA NÚM. 123 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DIA 18 D'OCTUBRE DEL 2016.
ASSISTENTS:
Presidenta:
Dª. Pilar Soriano Rodríguez.
Vicepresidenta:
Dª Anaïs Menguzzato García
Vocals:
Grup Compromis
D. Jesús Mª Timoneda i Timoneda
D. ª Carla Sanmartín Ganau
D. Alberto David Mondragón
Grup Socialista:
Dª. Rosa Domínguez Gómez
D. José Cabezuelo Palanca
Grup Valencia en Común
Dª. Amparo Ridaura Masiá.
Grup Popular
D. Iván Escrivá Roig
D. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
D. Manuel Yarza Cañellas
Grup Ciudadanos
D. Santiago Vera Alemany
D. Vicente Fernández García
Secretaria
D. Francisco Martín Cruz
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*A València, sent les 19:00 hores del dia 18 d'octubre del 2016, es reunixen en el Centre d'Atenció
a l'Immigrant , Plaça del Pou s/n , els membres del Consell de Districte de la Junta relacionats, per
a tractar els assumptes inclosos en l'orde del dia notificat junt amb la convocatòria.

ORDE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior de data de 6 d´octubre del 2016

S'aprova per unanimitat.
La Presidenta concedix la paraula al Secretari del consell el qual dóna compte de dos
resolucions d'Alcaldia sobre modificacions de membres del Consell relatives al nomenament
de SRA Anaïs Menguzzato García, com nova Vicepresidenta en substitució de SRA Sandra
Gómez López; i nomenament com a vocal titular del Grup Compromís de D. Alberto David
Mondragón en substitució de SRA Clara Ferrando i Estrela, que passa a ser suplent.
Presa la paraula SRA Anaïs Menguzzato García per a donar les gràcies i posar-se a disposició
del Consell.

2.- Informe de la Presidència
La Presidenta procedeix a explicar el nou procés participatiu veïnal per a l'elecció de
propostes d'inversió en barris per a l'any 2017 “*Decidim València”. Encara que es procedirà a
presentar en roda de premsa i a *publicitar amb una campanya informativa en tota la Ciutat.
Manifesta que les noves bases han intentat superar les deficiències de l'any anterior i que han
sigut consensuades amb el teixit associatiu (veïns, consumidors, etc..).El procés es dividirà en
quatre fases:

1.- Presentació de propostes durant un termini de 2 mesos, i com a novetats es programarà a
nivell de districtes i no de Juntes Municipals, i també se sabrà el pressupost assignat des de
l'inici. Els criteris de repartiment d'aquest pressupostos són similars als de l'any passat. Es
pretén crear grups de treball amb assistència tècnica i la presència de la Presidència o qui
delegue, per a cercar el major consens possible en els projectes a presentar, intentat evitar
una batalla inicial entre projectes, que després no siguen viables. Les propostes eixiran
d'aquest grup de treball o a títol individual però amb almenys 30 veïns com a suport.

2.- Estudi de viabilitat pels tècnics municipals, amb justificació raonada per a aquells que no
puguen executar-se.

3.- Fase de participació. Resultaran com a màxim 7 propostes per districte que seran les que
passaren a la plataforma de votació. Es podrà votar amb 16 anys i no caldrà votar en el
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districte en el qual s'estiga empadronat. Per a facilitar la votació es crearen 5 punts en l'àmbit
de Ciutat Vella per a suport i assessorament en el procés. La votació individual consistirà a
anar seleccionant projectes marcant prioritats, fins que s'esgote la partida pressupostària
fixada per a cada districte.

4.- Execució dels projectes aprovats i seguiment del procés que correspondrà al Grup de
treball d'Urbanisme de la Junta municipal.

El calendari s'iniciara el 24 d'octubre i el 21 de novembre han d'estar seleccionades les 7
propostes, centralitzant-se en l'àmbit de Ciutat Vella les reunions i assessoraments en el
Centre d'Atenció a l'Immigrant.

Intervé Santiago Vera del Grup Ciutadans, felicitant-se que enguany se sàpia amb antelació el
pressupost assignat a cada Junta Municipal, recordant les peculiaritats de Ciutat Vella, amb un
empadronament reduït però amb molta pressió de població flotant i es deuria tenir en compte
a l'hora d'establir el % que corresponga a aquesta Junta.

Contesta la Presidenta que a l'hora de realitzar el repartiment s'ha treballat amb informes del
Servei d'Estadística Municipal i que ella mateixa va plantejar al Regidor de Participació la
problemàtica de Ciutat Vella, però que a data d'avui no disposa d'informació tan detallada
sobre el procés.

3.- Propostes dels grups de treball.
S'obri un torn d'intervencions perquè els/as coordinadors/as expliquen els temes i propostes si
escau dels grups de treball

•Grup d'Urbanisme:

Intervé la coordinadora Rosa Domínguez Gómez respecte al procés de pressupostos
participatius i recorda a les associacions que se'ls donarà trasllat de tota la informació.

En segon lloc informa que seguint amb les xarrades dels diferents Regidors el pròxim 26
d'octubre es preveu la presència de Dª Pilar *Soriana, Regidora de Medi ambient per a
presentar les seues propostes en l'àmbit de Ciutat Vella i debatre amb els veïns.

Respecte a la col·locació de la placa en memòria del dirigent veïnal D. Miguel *Wiergo,
informa que la placa commemorativa ja està preparada però que ara falta cercar un
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emplaçament i sol·licita la col·laboració dels membres del grup de treball per a la seua cerca i
negociar amb la comunitat de propietaris seleccionada per a la seua col·locació.
• Grup de treball d'activitats econòmiques i habitabilitat sostenible:

El coordinador Jesús Mª *Timoneda comunica que va tenir una reunió sobre la problemàtica
dels apartaments turístics amb Enric Roig (Assessor de l'Ajuntament en matèria de Comerç i
Turisme). Que tots saben que és una matèria problemàtica i mes quan és un assumpte de
competència autonòmica, però que es va a procedir a modificar el PGOU de València, per a
intentar fer alguna adaptació, i es té previst executar un cens d'apartaments turístics en els
pròxims 6 mesos. Amb aquestes dades desitja que es puga iniciar una solució consensuada, i
per a açò prega a les parts implicades una actitud col·laborativa.

Grup de Benestar Social i Sanitat:

Intervé D.ª Amparo Ridaura *Masiá, Coordinadora del Grup de treball, per a informar que s'han
creat àrees de treball prioritàries relatives a persones sense sostre, violència de gènere,
infància i persones majors, així com prostitució. Entre algunes de les propostes debatudes
destaca la necessitat d'albergs de baixa exigència així com la necessitat de major implicació
dels cossos i forces de seguretat en la lluita contra el proxenetisme.
També durant aquest període s'han posat en contacte amb associacions que actuen en
diversos camps en matèria de benestar social, amb l'objecte de cooperar.

Grup de Cultura

Intervé Alberto Díaz, Coordinador, per a fer un repàs de les diverses activitats realitzades des
de l'últim Consell i les que estan previstes fins a final d'any. Es felicita per la celebració dels
actes de *mig *any de les falles del districte. També informa que aquest dissabte se celebrarà
el campionat d'escacs que es va haver de suspendre per la pluja. Finalment també està
previst per a aquesta setmana en l'àmbit del festival *Intramurs, la instal·lació en les
balconades de la Junta Municipal de la intervenció prevista.

Fins a final d'any es preveuen: el Concert de Nadal (Església Sant Nicolás), el concurs de
pessebres tradicionals, repartiment de regals a xiquets, homenatge al fotògraf *Francecs
Jarque i l'exposició de la muralla àrab que està pendent a trobar emplaçament. En l'últim
Consell de l'any s'adonarà de l'execució del pressupost d'activitats culturals.

Intervé Pablo Jacobo Carreres per a felicitar per la celebració del *Mig Any Faller. També
sol·licita seguiment per la Junta Municipal del tancament del Teatre *Escalante, la qual cosa
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és una molt mala notícia per al districte. Aporta sengles declaracions que s'incorporen con
Annexe I

Intervé Rosa Domínguez per a recordar que el tancament es deu a motius de seguretat deguts
a la falta d'inversió durant anys.per part de la Diputació, administració titular del teatre.

4.-Precs i preguntes dels vocals
Demana la paraula Santiago Vera per a sol·licitar informació sobre la moció relativa als
problemes d'accessibilitat en l'edifici on se situa la Junta Municipal de Ciutat Vella i coneixent
la dificultat per ser un immoble protegit es valore solucions provisionals.

Respon la Presidenta comprometent-se a sol·licitar informació als Serveis Municipals
competents sobre les actuacions previstes per a esmenar les deficiències d'accés universal a
la Junta Municipal de Ciutat Vella, i estudiar possibles solucions provisionals, mentre s'elabora
la *auditoria de tots els edificis i instal·lacions municipals.

Demana la paraula Ivan Escrivá per a preguntar a la Presidenta com va el grau d'execució
dels projectes aprovats en any passat en el procés de pressupostos participatius i sol·licita que
en el Grup d'Urbanisme es faça el seu seguiment. També sol·licita informació sobre la
campanya de sensibilització sol·licitada en la reunió de Consell anterior.

Respon la Presidenta que l'execució depèn dels processos administratius per a contractar les
obres, conforme llei, pel servei competent de contractació i algun d'ells s'executaran l'any
següent. Respecte de la campanya de conscienciació de millora de la salubritat en el districte,
reconeix que encara no s'ha pogut realitzar per tràmits econòmics.

S'alça la sessió a les 21:10 hores.
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5.- Intervencions veïnals. (Fulles de participació)
1.- Ernesto Forner.

“Apartaments Turístics” Aporta dossier Annexe II.

2.-*Trini Piquer.

“Neteja. Solars”.

3.- Juan Enrique Gall González.

“ Bona vesprada. Com a veí de Ciutat Vella m'agradaria saber com és el Pla de la Junta
Municipal de cara a les habituals pluges ocorregudes en aquests mesos ja que amb l'actual
estat del clavegueram a València a la mínima precipitació veiem com els carrers de Ciutat
Vella es *anegan el que complica el pas als veïns”

4.-Ernesto Gómez Gómez

“ Brutícia i rates en el barri del Pilar. Doble Carril Avinguda de l'Oest. Prostitució zona calle
Viana.”

5.- Josefa Petrer. *Amics del Carme/ 15 M

“ Funcionament de la Junta. La Junta i el *Barri, dubtes i observacions”. Aporta declaració
Annexe II
I.
6.- Martín García Hernández. Assoc. Veïns del Carmen.

“Semàfor nou en encreuament calle *Turia i riu. Lloguers de borratxera. Contaminació: pla per
a 2020?.

7.- José *Marturet Carretero.

“ Perquè l'Ajuntament ha esborrat els passos de Zebra de la zona de la Plaça del *Tossal
després de pintar-los?
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8.-Paco Cano/Julia *Areiza. *Soms *Valencians

“Ciclistes per regular ( BICIS)”

9.- D. Antonio Sanchís *Pallares. A V.V. *Amics del Carme

“1.- Si reservar els serveis sanitaris “ *ONLY *FOR *CLIENTS” no és competència de
l'Ajuntament, de qui és competència?.

2.- Corre una llegenda urbana segons la qual l'Ajuntament és reticent a l'hora l'aprovar la
implantació definitiva de la *ZAS. Ens agradaria una declaració formal que l'Ajuntament si que
està decidit a implantar-la, donant per definitives les mesures que fins ara solament són
cautelars.

3.- Exigim que els bars i restaurants posen en lloc visible la llista de preus.

4.- Caldria considerar l'obligatorietat dels bars i restaurants de netejar les voreres de les seues
façanes cada dia.

5.- S'adverteix una progressiva invasió per part de bars i restaurants, que ocupen mes del
40% de carrers y voreres”.
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