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ACTA NÚM. 120 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DEL 2016.

ASSISTENTS:
Presidenta:
Sra. Pilar Soriano Rodríguez.
Vice Presidenta:
Sra. Sandra Gómez López
Vocals:
Grup Compromis
Sr. Jesús Mª Timoneda i Timoneda
Sr. Albert David Mondragón
Sr. Alberto Díez Esteban
Grup Socialista:
Sr. Rosa Domínguez Gómez
Sr. José Cabezuelo Palanca
Grup València en Comú
Sra. Amparo Ridaura Masià
Grup Popular
Sr. Iván Escrivá Roig
Sr. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
Sr. Manuel Yarza Cañellas
Grup Ciutadans
Sr. Santiago Vea Alemany
Sr. Vicente Fernández García
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Secretària
Sra. Mar Correcher Rigau

*A València, sent les 19:05 hores del dia 24 de febrer del 2016, es reunixen en el Centre Municipal
de Servicis Socials de Ciutat Vella, c/ Hostal de Morella núm.2, 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 20 de desembre del
2015
La Presidenta dóna la benvinguda i pregunta si els assistents estan d'acord amb l'acta que s'aprova
per assentiment.

2.- Informe de la Presidència
La Presidenta informa que este punt de l'orde del dia s'introduirà a partir d'ara en tots els Consells
de Districte.
En este cas s'adonarà de la situació del procés de la consulta d'inversions per barris que es troba
en este moment en la fase votació dels projectes presentats. La Presidenta explica el criteri que
s'ha seguit a l'hora de determinar els projectes que han passat a la fase de votació.
El pressupost assignat a Ciutat Vella ha sigut 140.000 € dels 7.000.000 € pressupostats per al
conjunt d'este procés, que encara que a priori puga paréixer poca quantitat, cal tindre en compte,
segons el parer de la Presidenta, que la composició de les Juntes no és homogènia i Ciutat Vella té
uns 25.000 habitants, molt menys que altres Juntes.
Un altre factor que s'ha tingut en compte a l'hora d'efectuar el repartiment ha sigut la renda per
capita i la de renda de Ciutat Vella és la segona major en la ciutat.
També s'han tingut en compte les infraestructures i dotacions que ja existixen en cada Districte.
Ciutat Vella és el centre de la ciutat pel que en este aspecte ja partix amb moltes més dotacions
que altres barris de la ciutat.
I finalment, s'han considerat totes aquelles inversions i projectes que ja estaven considerades durles a terme per l'equip de Govern.
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La Presidenta afirma que és prou optimista quant a la possible realització de quasi tots els
projectes presentats, durant esta legislatura, ja siga per una via o per una altra.
S'obri un torn de preguntes.
Sr. Pablo Carreres, vocal del PP intervé per a preguntar si hi ha informes tècnics de viabilitat dels
projectes i la possibilitat de consulta.

Sra. Pilar Soriano contesta que eixos informes es poden consultar en els servicis que han avaluat
els projectes en qualsevol moment, però no es van a publicar en la pàgina web.
S'incorpora al Consell de Districte la Vicepresidenta de la Junta, Sra. Sandra Gómez.
La Presidenta informa i dóna lectura als projectes que han passat a la fase de votació.
Sra. Pepa Pretel pregunta pel projecte de la Plaça dels Botges i la Presidenta aclarix que en la
pàgina web es poden consultar els motius per què no han passat cada projecte a la fase de
votació.
També incidix Sra. Pepa Pretel en la qüestió del criteri de la renda per capita, però recorda que en
Ciutat Vella hi ha moltes persones majors pel que a efectes de la determinació dels recursos
socials s'hauria de tindre en compte.
Sra. Pilar Soriano aclarix que estos són els criteris que s'han utilitzat únicament per a este procés.
Intervé un ciutadà (que no s'identifica) per a preguntar si s'ha tingut en compte que Ciutat Vella
també té una població flotant, a més dels 25.000 habitants empadronats.
La Presidenta explica que sí s'ha tingut en compte i per això en compte dels 80.000 € que haurien
d'haver-li correspost a Ciutat Vella, finalment han correspost 140.000. Segons la seua opinió el que
caldria replantejar-se la redistribució de les Juntes. Incidix també que El Govern Municipal vol
governar de forma homogènia per a tota la ciutat, sense oblidar les característiques pròpies d'este
Districte, però des d'una perspectiva d'equilibri entre els distints barris de la ciutat.
Intervé Sr. Iván Escrivá Vocal del PP, que opina que hauria d'haver-se tingut en compte a l'hora de
repartir el pressupost el nombre de propostes presentades i que precisament en Ciutat Vella es
van presentar moltes més que en altres Districtes.
Contesta la Presidenta que moltes de les propostes van ser aportades per la pròpia Regidora Sra.
Beatriz Simón, tal com ella mateixa va reconéixer en el Consell de Districte, i que això no és
participació ciutadana.
Sr. Iván Escrivá aclarix que es tractava de propostes que li feien arribar els ciutadans per a la seua
inclusió.
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Sr. Jesús Mª Timoneda intervé per a comentar que en el grup d'Urbanisme i Inversions també va
haver-hi certa sorpresa inicial per la quantia assignada al Districte, però que posteriorment es va
entendre amb les explicacions de la Presidenta. No obstant, considera que haurien de modificar-se
alguns criteris com el de la renda per capita per a pròximes edicions.
Pren la paraula Jose Miguel de Vicente Petreñas: considera que cal tindre en compte que esta
quantitat és només una part de les inversions que rebrà Ciutat Vella perquè pel propi fet de ser el
centre de la ciutat es realitzaran altres projectes no inclosos ací.
Sr. Santiago Vea, vocal de Ciutadans, opina que no és participatiu assignar un 2% del pressupost
per a este procés.
La Presidenta discrepa, en quant que és participatiu el fet que la ciutadania puga votar els
projectes, però és responsabilitat del Govern Municipal l'assignació dels recursos públics assignats.
Pregunta Sr. Santiago Vea si hi ha possibilitat de variar este 2% assignat i si l'any que ve es pensa
incrementar la quantia.
Contesta la Presidenta que hi ha voluntat política d'incrementar la quantia de l'any que ve.
Intervé una veïna que s'identifica com Carmen: opina que cal donar un vot de confiança al govern i
que sí que és cert que és un procés participatiu encara que la quantia és insuficient.
Pren la paraula el vocal Iván Escrivá i llig un titular del periòdic Levante – EMV en el que deia “El
Consistori tomba en cinc Districtes les idees veïnals i oferix altres propostes viables” i opina que
això no és participació.
La Presidenta explica que en algun barri s'ha donat la circumstància que s'han hagut de descartar
totes propostes per raons tècniques o econòmiques i per això s'ha demanat a les Delegacions que,
en eixos casos, proposaren projectes que tenien previstos en eixos barris.
El vocal de Compromis meus Sr. Albert David vol agrair al Govern Municipal que s'haja realitzat per
primera vegada este procés. Reconeix que li haguera agradat que la quantia fóra més elevada.
La Presidenta explica que l'any que ve es decidiran de forma participativa els criteris de
repartiment del pressupost.
Demana la paraula Sr. Ricardo Palleter per a preguntar si s'han tingut en compte als comerços per
a este procés.
La Presidenta respon que en este procés els projectes han sigut presentats pels veïns de forma
individual o col·lectiva.
Demana la paraula Sr. Jose Luis Cañabate: recorda que el centre és l'aparador de les ciutats, pel
que cal oblidar-se de criteris d'habitants o renda.
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2.- Proposades dels grups de treball
S'obri un torn d'intervencions perquè els/es coordinadors/s expliquen els temes i propostes, si és
el cas, dels grups de treball:
•

Grup de treball d'activitats econòmiques i habitabilitat sostenible:

Jesús Mª Timoneda explica que el grup ha incidit a poder formar part de la Taula del soroll.
La Presidenta recorda que esta Taula està composta pels membres que determina la declaració de
la zona ZAS, però s'ha consultat als seus membres i no hi ha cap inconvenient en què participe un
membre de cada Junta afectada.
•

Grup de treball d'urbanisme i inversions:

El coordinador Jesús Mª Timoneda recorda la forma de votar dels projectes i manifesta la seua
conformitat amb què en el pròxim procés, els criteris de repartiment s'establisquen de forma
participativa.
•

Grup de benestar social:

Sra. Amparo Ridaura comenta la reunió que va tindre lloc amb la Directora del CMSS de Ciutat
Vella qui va explicar els projectes que es duen a terme en el Districte.
També es vol demanar informació sobre el del funcionament del CMIO.
•

Grup de cultura:

Intervé Sr. Alberto Díez per a donar lectura a les activitats aprovades per a enguany pel grup de
treball, si bé els pressupostos s'aprovaran en el pròxim Consell:

-

Continuar amb les exposicions que es realitzen en la sala d'Exposicions de la Junta
Municipal però sense dotació econòmica per a publicitat.

-

Concurs d'escacs en col·laboració de la Federació d'Escacs de València.

-

Acte institucional

-

Concurs de pintura ràpida, sense dotació econòmica dels premis, sinó que els premiats
exposaran en la Sala d'exposicions de la Junta.

-

Activitats per a xiquets organitzades per les Falles del Sector, al setembre.

-

Col·laboració amb el Cant de l'Estoreta que organitza la Falla de l'Arbre. La Junta atorga un
estendard.

-

Celebrar el dia internacional de la música al juny.
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-

Mostreta de cine de Ciutat Vella, probablement a l'estiu, en col·laboració amb la Mostra
Internacional de Cinema Educatiu – MICE.

-

Entregar el sobrant dels joguets del dia de reis a l'escola de la Casa de la Caritat

-

Realitzar circuits de visita als monuments del Districte i a la Muralla Àrab amb l'associació
d'Amics del Carme.

S'informa també de l'aprovació de la següent declaració en contra de la corrupció:
“A València, a 9 de febrer del 2016, reunida la comissió de cultura de la Junta Municipal de Ciutat
Vella, s'aprova la següent declaració contra la corrupció en la vida pública:
Davant dels esdeveniments succeïts a la Comunitat Valenciana i, especialment , en l'Ajuntament de
València, íntimament lligats a possibles casos de corrupció d'especial gravetat que estan sent
investigats per la forces de l'orde públic i les autoritats judicials i que impliquen presumptament a
la majoria de membres de l'equip municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de València, esta
comissió manifesta el seu més absolut rebuig a qualsevol forma de corrupció política, i recolza
qualsevol decisió política que, des de l'Excel.lentíssim Ajuntament de València, i independentment
del que se substancie a nivell judicial, permeta la restauració del bon nom de la nostra ciutat i del
seu consistori.”
S'aprova per els grups PSOE-PSPV, València en Comú, Ciutadans i Compromis. El PP vota en contra
perquè considera que no deu figurar el nom del seu partit, ja que es tracta d'assumptes que
afecten persones determinades dins de l'Ajuntament de València i no com una cosa que afecta el
PP en el seu conjunt.
Abans de passar als torns de paraula, per part de la Presidència s'informa que el pressupost total
per a les activitats de la Junta per al 2016 és de 16.185 €, desglossat en 13.585 € per a activitats
culturals i esportives i 2.600 € per a premis i beques.
Proposa la Presidenta que les exposicions es descentralitzen en altres llocs i no es realitzen
únicament en la Sala d'Exposicions de la Junta.
També advertix respecte a les visites als museus i monuments organitzades per la Junta que cal
tindre en compte la figura dels guies turístics, per a evitar la competència deslleial.
S'obri un torn d'intervencions:
Intervé Sr. Pablo Carreres, vocal del grup popular: agraïx que s'haja mantingut l'activitat del Cant
de l'Estoreta, que era una activitat proposada pel seu grup, i aplaudix la idea de donar el sobrant
de joguets a la Casa de la Caritat.
Respecte a la declaració contra la corrupció vol aclarir que ells hagueren aprovat la declaració si no
s'haguera redactat incloent la menció expressa al Partit Popular com si fóra patrimoni exclusiu
d'este partit.
Sra. Pilar Soriano apunta que eixa declaració es va aprovar en els mateixos termes en el Ple
Municipal.
Sra. Rosa Domínguez sol·licita que eixa mateixa declaració se sotmeta a votació en el Consell de
Districte.
Se sotmet a votació el text de la declaració anteriorment transcrita.
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S'aprova amb els vots a favor de Compromis meus, PSPV – PSOE, Ciutadans, València en Comú i
l'abstenció del PP.
Demana la paraula Sr. Santiago Vea: sol·licita aclariment de com es participarà en la Taula del
soroll.
El coordinador Sr. Jesús Mª Timoneda explica que serà ell, com a coordinador del grup de treball
d'activitat econòmica i habitabilitat sostenible, qui participe i trasllade la informació al grup.
Sra. Pilar Soriano aclarix que podran participar però no tindran dret a vot els representants de la
Junta Municipal.
Sra. Amparo Ridaura demana la paraula ja que se li havia oblidat, en la seua intervenció anterior,
comentar que des del grup de benestar social també s'ha manifestat la voluntat de participar en la
Taula de solidaritat.
La Presidenta es compromet a traslladar la petició a la regidora Consol Castillo.
Intervé un veí, que no s'identifica, que sol·licita que es cree una Taula del Turisme per a tractar
entre altres coses, el tema dels apartaments turístics.
Sr. Jesús Mª Timoneda li convida a que participe en el grup de treball d'activitats econòmiques on
es tracten eixos temes.
Demana la paraula el vocal del PP Sr. Iván Escrivá per a criticar la forma en què s'ha realitzat el tall
de carrers al voltant de la Llotja i el Mercat Central. Comenta que va haver-hi un problema perquè
un camió de bombers accedira a la zona perquè no estaven avisats dels canvis.
La Regidora Sra. Sandra Gómez, regidora de bombers, desmentix les afirmacions del vocal del PP,
ja que tant bombers com emergències tenia la clau que els permet desactivar els bol·lards que
impedixen el pas als vehicles.
Sr. Iván Escrivá contesta que portarà proves que demostren el contrari.

3.- Mocions dels grups municipals
3.1.- Moció que presenta el PSPV – PSOE sobre campanya de neteja de xiclets, instal·lació banys
públics i sensibilització ciutadana
La vocal del grup PSPV-PSOE defén la moció presentada.
Sr. Pilar Soriano, com a regidora de neteja viària, explica que la programació de la neteja viària i el
pressupost assignat es va aprovar per Junta de Govern Local, per tant, només si existira una
aportació extra en la partida pressupostària es podria dedicar al reforç de neteja.
Respecte als urinaris, en este moment no hi ha pressuposat per a la seua instal·lació, però es
traslladarà a Sanitat.
Finalment, la campanya de sensibilització es realitzarà per a tota la ciutat a partir d'abril, i proposa
un text transaccional:
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1.- Instar el Govern Municipal a prioritzar una campanya de neteja que tinga com a objectiu
eliminar els xiclets incrustats en les voreres i el reforç de la retirada d'efectes que es deixen fora
dels contenidors, així com de la neteja de solars.
2.- Instar el Govern Municipal a què es planifique la instal·lació de banys públics en els punts
estratègics del barri per a evitar que es continuen utilitzant els carrers del centre històric de
València com a urinaris públics i es contemple la dotació pressupostària en els pròxims
pressupostos.
Sra. Rosa Domínguez accepta la transaccional.
Sr. Jacobo Carreres manifesta la seua objecció a la redacció de la introducció de la Moció i així ho
manifesta perquè conste en acta per la seua menció a l'etapa de govern del Partit Popular.
Sra. Rosa Domínguez aporta perquè conste en acta el document “Pressupost de les principals
partides per al manteniment de la ciutat 2009 – 2014” (Annex I)
La Presidenta aclarix que el que es vota és el text de la proposta d'acord.
El vocal Sr. Santiago Vea pregunta si es vota la Moció punt per punt o en la seua totalitat. La
Presidenta respon que es vota en la seua totalitat.
La proposta queda aprovada per unanimitat.

3.2.- Moció que presenta el PSPV – PSOE sobre neteja del mercat de Mossen Sorell
La vocal Sra. Rosa Domínguez defén la Moció.
La Presidenta explica que s'està fent un estudi de les possibilitats de neteja per part de la
Delegació dels Servicis Centrals Tècnics del mercat, pel que proposa una redacció transaccional al
text de la Moció:
“Instar a la Delegació dels Servicis Centrals Tècnics de l'Ajuntament a què concloga l'estudi de
neteja de les pintades que taquen les vitrines de l'edifici i a presentar els resultats a la Junta de
Ciutat Vella de l'estudi i incorporar-lo a futurs pressupostos, així com dur a terme el seguiment i
manteniment del seu entorn”
Sra. Rosa Domínguez accepta el text proposat.
S'aprova el text definitiu per unanimitat.

3.3.- Moció que presenta el grup polític PSPV – PSOE sobre la delimitació de la calçada en la Plaça
dels Furs i manteniment de la senyalització vaig veure.
La vocal Sra. Rosa Domínguez defén la Moció.
La Presidenta proposa deixar-la per al pròxim Consell de Districte perquè estan a punt de
començar les Falles i no és possible actuar.
S'acorda deixar-la damunt de la Taula per a debatre-la en el pròxim Consell.

3.4.- Moció que presenta el grup polític Ciutadans sobre el parc Juan de Villarrasa.
El vocal Sr. Santiago Vea defén la Moció.
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Intervé una ciutadana, que no s'identifica, que incidix sobre la necessitat que es destine
pressupost per al manteniment dels parcs a més de per a la seua instal·lació.
La Presidenta explica que no té informació sobre la situació del transformador de l'aparcament de
la dita Plaça, la facilitarà quan la tinga. En el moment que el parc, és molt possible que es
remodele enguany o el pròxim.
Sra. Sandra Gómez, com a Regidora de Policia, intervé per a aclarir que este parc és prioritari en
les zones de vigilància però que la policia no pot tirar gent d'un parc que no està fent gens il·legal.
Els veïns també han d'intentar usar els parcs per a recuperar estos espais i evitar que es
convertisquen en zones de marginació.
S'oferix una redacció transaccional a la redacció de la Moció que queda redactada de la manera
següent:
- Instar a l'Ajuntament a reubicar la caseta de transformador del Parc de Juan de Villarrasa i
reubicar-lo en un lloc més idoni.
- Instar a l'Ajuntament a realitzar un manteniment de la plaça adequat, és un dels pocs espais
verds del barri, perquè la majoria de places són d'obra dura, és ampli i a més conté una càrrega
històrica que hauríem de respectar.
Eixe manteniment hauria de consistir en les labors de jardineria, reparació dels elements de joc que
estan en mal estat, conservació del mobiliari urbà, substitució de les tanques trencades de les
fonts, este Nadal ja estaven així i persistix la seua situació, finalment una escrupolosa neteja diària
del parc, per a evitar el perill d'objectes com a xeringues i vidres.
- Instar a l'Ajuntament a una major presència de les forces i cossos de seguretat amb la finalitat de
garantir la correcta conservació de tots els elements i la seguretat dels xiquets en este espai.
S'aprova per unanimitat.

6.- Precs i preguntes dels vocals

6.1.- Pregunta del vocal del grup Ciutadans Santiago Vea sobre el parc de Guillem de Castro
La Presidenta facilita al vocal de ciutadans el seu correu electrònic perquè li formula novament la
pregunta, ja que en Guillem de Castro hi ha diversos parcs i no ha quedat clar a quin es referix.

6.2.- Pregunta del vocal del grup Ciutadans Santiago Vea sobre el parc del carrer Hospital
La Presidenta li facilita la resposta a la pregunta per escrit.

7.- Intervencions veïnals.

•

Sra. Pepa Pretel: “Opinions del 15 M sobre la marxa del Govern Municipal. Manifest
anticorrupció. Proposta d'una nova comissió”.
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La Secretària aclarix que l'esborrany de l'acta només s'envia als i les vocals de la Junta, i una
vegada aprovada es publica en la web.
•

Sr. Ernesto Forner:
Pregunta sobre la reubicació de les parades de l'autobús amb la remodelació del trànsit en
l'entorn de la Llotja.

•

Sra. Celia
Explica els problemes que originen uns blocs de pedra a manera de seients que estan situats
en la C/ Cavallers.

•

Sr. Josu Luis Cañabates:
Proposa que es deixe de parlar de la corrupció i que deixen treballar als jutges lliurement.

S'alça la sessió a les 21:30 hores.
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Annex I

Presupuesto de las principales partidas para el mantenimiento de
la ciudad 2009 2014
Servicio

2009

Mantenimiento y conservación de

-2.708.000,00 -17,93

5.401.470,00

3.600.000,00

-1.801 .470,00 -33,35

1.081.850,00

500.000,00

-581.850,00 -53,78

1.000.000,00

837.000,00

-163.000,00 -16,30

70.000.000,00

54.009.000,00

-15.991 .000,00 -22,84

4.565.990,00

2.411.473,58

-2.154.516,42 -47,19

.814.000,00

8.785.070,00

-3.028.930,00 -25,64

582.000,00

494.700,00

-87.300,00 -15,00

575.000,00

409.083,00

-165.917,00 -28,86

416.800,00

352.228,00

-64.572,00 -15,49

110.537.110,00

83.790.554,58

-26.746.555,42 -24,20

Conservación fuentes

Diferencia en

-24,20

o/o

fue nte : PRESU PU ESTO S

11

26.746.555,42 euros

Diferencia total

M U N I Cl

PALES

o/o

12.392.000,00

zonas verdes urbanas
Conservación alumbrado público

Mantenimiento instalaciones
deportivas
Mantenimiento cementerios
Gulliver
Totales

en

5.100.000,00

1

ornamentales
Trabajos con Zoonosis, contol de
plagas, seguimiento y control
avifauna urbana, recogida
animales y gestión núcleo
zoolóqico
Limpieza y recogida de resíduos
sólidos, limpieza de playas,
papeleras v solares
Conservación y reparación del
pavimento y aceras, puentes y
pasarelas, servicio reparaciones
72 horas
Conservación alcantaril lado

en euros

2014

0/o

Annex II

Desde el grupo de Participación Ciudadana 15M , a raíz de la OPERACIÓN TAULA
manifestamos lo siguiente:
RECHAZAMOS la forma de MAL-GOBIERNO de la legislatura anterior (2011-2015) donde
se asentó la corrupción del Gobierno del PP, se desatendió al pueblo en busca de intereses
particulares y de partido y no se atendió a la ciudadanía en sus demandas, con la excusa de la
mayoría absoluta. Queremos que cuenten con nosotros desde el gobierno, Para el pueblo pero
con el pueblo .
Para reforzar el último punto proponemos que, en aquellas juntas que lo soliciten se abra una
nueva comisión de Participación Ciudadana con los objetivos que detallamos para que el caso
sea estudiado en esa Consejería .

