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ACTA NUM. 125 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT
VELLA CELEBRADA EL DIA 05 D'ABRIL DE 2017.

ASSISTENTS:
Presidenta:
Dª. Pilar Soriano Rodríguez.
Vocals:
Grup Compromís
D. Albert Vicent David Mondragón
D. Jesús Mª Timoneda i Timoneda
D. Jose Miguel de Vicente Petreñas
Grup Socialista:
Dª. Rosa María Domínguez Gómez
Grup València en Comú
Dª. Pepa Petrel Piqueras
Grup Popular
D. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
D. Iván Escrivá Roig
D. Juan Gallo Gonzalez
Grup Ciudadanos
D. Santiago Vea Alemany
D. Vicente Fernández
Secretaria
Dª Nuria Díez Fora

*A València, sent les 19:00 hores del dia 05 d'abril de 2017, es reuneixen en el Centre
d'Atenció a l'Immigrant, situat en Plaça Pou s/n, 1ª planta, Sala Multiusos de la ciutat de
València, els membres del Consell de Districte de la Junta relacionats, per a tractar els
assumptes inclosos en l'ordre del dia notificat al costat de la convocatòria.
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ORDRE DEL DIA
1.-LECTURA I APROBACION DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La Presidenta dóna la benvinguda a tots.
Nuria Díez Fora, Cap del Servei de Descentralització i Participació Ciutadana, exercirà
les funcions de Secretària per a aquest Consell de Districte en substitució de Francisco
Martín Cruz. Pregunta si els assistents estan d'acord amb l'acta de la sessió anterior.
Intervé D. Santiago Vea Alemany per a indicar que no apareix reflectit en l'acta la
sol·licitud d'informe de mobilitat reduïda per a la Junta de Districte. Es pren nota per a
la seua correcció.
S'aprova per unanimitat.
2.- INFORME DE LA PRESIDÈNCIA

La Presidenta dóna lectura de l'informe de la presidència que es reprodueix a
continuació, centrant-se en aquells aspectes que afecten al Districte de Ciutat Vella.
Informe de la presidència:
Informació decidimvlc: Total participants en decidimvlc 15.338, en la fase de votació
12.407 persones van votar, d'ells 1.383 vots van ser presencials.
DADES DE PARTICIPACIÓ
Participants Decidimvlc: 15.338 - 2’3% del cens (majors de 16 anys format per un total
de 674.918)
Dades participació 2016: 6.500 (0’9% del cens)

COMPARATIVA AMB ALTRES CIUTATS ON S'HAN REALITZAT
CONSULTES SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

•
•

Madrid (2016)
París (2016)

1’68% (del cens major de 16 anys)
1’81%

•

Sevilla (2005)
(2010)

0’4% (Cens similar a València 650.878)
0’7% (sisena edició)

ALTRES DADES DE PARTICIPACIÓ
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*Total usuaris registrats plataforma Dedicimvlc: 20.605
*Visites a la web: 91.800

Participació per districtes

Nombre de projectes presentats
11. CIUTAT VELLA
2. L’EIXAMPLE
3. EXTRAMURS
4. CAMPANAR
5. LA SAIDIA
6. EL PLA DEL REAL
7. L’OLIVERETA
8. PATRAIX
9. JESUS
10. QUATRE CARRERES
11. POBLATS MARITIMS
12. CAMINS AL GRAU
13. ALGIROS
14. BENIMACLET
15. RASCANYA
16. BENICALAP
17. POBLATS DEL NORD
18. POBLATS DE L’OEST
19. POBLATS DEL SUD
TOTAL

700
516
866
420
636
470
334
1213
548
555
638
660
478
676
581
307
1473
273
1063
12407

2.98 %
1.42 %
2.07 %
1.34 %
1.56 %
1.81 %
0.8 %
2.46 %
1.21 %
0.88%
1.30 %
1.21 %
1.45 %
2.64 %
1.32%
0.80 %
27.00%
2.34 %
6.15 %

Núm. Propostes presentades
•

115 propostes presentades

•

71 seleccionades

Tota la informació sobre les propostes seleccionades, les desestimades en la primera i
segona fase, les dades de participació es troba en la pàgina web decidimvlc.

CIUTAT VELLA
PRESUPUESTO DISTRITO: 142.178
442
ZONA DE JUEGOS INFANTILES
(PARQUE INFANTIL) - CALLES
HIEDRA/MALLORQUINS/LINTERNA
303
ACONDICIONAMIENTO Y
SANEAMIENTO DE LA PLAZA
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330

CENTENAR DE LA PLOMA
Instalación de paneles luminosos para
prevenir la contaminación acústica

CIUTAT
VELLA

119

21096

Subvencions:
•

Informar de la nova línia: les entitats que presenten per a projectes que implique
la coordinació i el treball en xarxa podran optar a una subvenció màxima de
7.500 euros; enguany es va a demanar menys documentació, el període per a la
presentació d'instàncies serà del 2 al 22 de maig. Quan estiguen aprovades les
bases es publicaran en la pàgina web i es difondrà per diferents mitjans perquè
totes les entitats i associacions interessades puguen presentar les seues propostes
d'activitats i projectes.

•

Enguany es mantindran els tallers formatius per a la presentació de projectes i
l'assistència tècnica del Servei de Participació per a les entitats que necessiten
resoldre dubtes. En l'última setmana d'abril s'informarà des de les Juntes
Municipals i el Servei de Participació les dates i llocs dels tallers i l'horari
d'assessoria.

Convocatòria consells de districte:
3 de juliol: Exposició
4 de juliol: Proveïments
5 de juliol: Ciutat Vella i Russafa
6 de juliol: Trànsits i Patraix
El termini per a la presentació de preguntes i mocions finalitza un dia abans de realitzar
la convocatòria, que ha de fer-se amb 7 dies d'antelació.
Des de la Secretaria de cada junta s'emetrà una circular amb els terminis.
Noves juntes
A l'abril s'iniciarà els tràmits, d'acord a la informació transmesa pel Secretari es
necessitaran entre 3 a 4 mesos per a la modificació del reglament orgànic que és en el
qual consta el nombre de juntes.
Des de la Delegació de Personal ja es va iniciar el procediment per a la incorporació de
les i els funcionaris que portaran les noves juntes.
Model de Participació:
El procés participatiu per a la revisió del model de participació ja va acabar, van
participar més de 350 persones en els diferents tallers. En les pròximes setmanes es
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Tota la informació es troba en la pàgina web: http://modeloparticipacion.valencia.es”.

Després de la lectura de l'informe la presidenta pregunta si algú té algun dubte o desitja
intervenir.
Intervé Pablo Jacobo Carreres, vocal del Grup Popular, per a preguntar el cost del
procediment de participació, programa informàtic, equip dinamitzador i funcionariat. I
defineix el procés com un fracàs en haver votat només un 2,3% de la població total que
pot votar.
La Presidenta pren nota per a la contestació en el pròxim Consell i pel que fa al
programa informàtic assenyala que ha sigut a cost zero.
Intervé el vocal del Grup Popular, realitza diverses preguntes sobre la proposta de la
creació de zona de jocs infantils (parc infantil) en els carrers
Hiedra/Mallorquins/Linterna, en la primera d'elles parla d'una mala redacció de la
proposta segons l'equip dinamitzador, motiu pel qual l'associació Escolteu Velluters se
sent exclosa a pesar que tenia com a lema “abandera els principis d´igualtat no
discriminació i inclusió” i pregunta si l'equip dinamitzador informe de tot açò. La
segona pregunta és si s'ha fet una inversió de 60.000,00€ en una proposta que està
excloent a un col·lectiu.
La Presidenta assenyala que es contestarà per escrit i no creu que la finalitat de proposta
siga l'exclusió.
Intervé Rosa del grup de treball d'urbanisme i aclareix que la proposta sorgeix dels
comerciants del Centre Històric.
3.-PROPOSTES GRUPS DE TREBALL.
CULTURA
La Presidenta a petició del grup de cultura adona de la despesa de cultura de l'any 2016
que va ascendir a un total de 13.024,10 € dels 13.050,00 € assignats i detalla les
activitats proposades pel grup de cultura per a l'any 2017, que són les que a continuació
es relacionen, amb un pressupost total de 14.500 euros.
Activitats 2017:
Exposicions
Premi falles ecològiques
Acte institucional
Dia de la música
Campionat d´escacs
Concurs de pintura ràpida
Cant de l´ estoreta
Mig any faller
Concurs de Betlens
Festa de la infantesa
Dança popular
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TOTAL

1.600€
14.500,00€

El pressupost s'aprova per unanimitat.
-Intervé Santiago Vea, vocal del Grup Ciutadans, per a indicar que en el desglossament
no està el concert de Nadal.
-La Presidenta explica que aqueix tema és una qüestió a decidir dins del grup de treball.
-Intervé Iván Escrivá, vocal del grup popular, per a fer dos agraïments a les següents
figures:
1º- Al col·leccionista Francisco Reig per la galeria d'art oberta en el carrer Bonaire, que
acostarà a tothom obres de grans artistes.
2º- A l'emblemàtica ferreteria Galán per haver triat Ciutat Vella per a traslladar la seua
tenda, oberta des de 1945 en el mercat de Colón.

ACTIVITATS
Intervé el coordinador Jesús Mª Timoneda, i fa un resum dels principals temes tractats
en la reunio del grup de treball.

Respecte als apartaments turístics ja està redactat el document de treball, ara es troba en
la fase de passar-ho a altres districtes de la ciutat per a fer les aportacions que es
consideren.
Intervé Ivan vocal del Grup Popular per a parlar de la poca capacitat negociadora i
conciliadora de la Comissió d'Habitatge, en fer-se les reunions entre propietaris
d'apartaments turístics i veïns per separat.

Pablo del Grup Popular pregunta sobre el tema de l'aparcament del carril bus i sobre les
possibles discrepàncies entre els signants del Pacte de la Nau en concret vol saber si el
Grup Socialista està d'acord amb la mesura.

La Presidenta comunica que el tema es tractarà en el torn de precs i preguntes.

ACCIÓ SOCIAL

Pren la paraula la representant del grup de treball d'acció social, respecte a l'exclusió
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d'un col·lectiu dels pressupostos participatius, a la qual fa al·lusió el representant del
Grup Popular, indica que des de Escoltem Velluters s'ha fet una taula comunitària
anomenada “prostitució, espai públic i desigualtats socials” en aqueixa taula existeix
una proposta de desenvolupament convivencia participativa i convida als vocals a
participar. Es van a realitzar diversos tallers per a guanyar espai de comunicació i
dialogue entre veïns i prostitució i tallers de dansa. Del grup de Benestar Social acudeix
una persona en qualitat de veí.

Un altre subgrup tracta la temàtica de l'acció intergeneracional amb la idea d'unir dues
generacions, xiquets i majors, i per a açò es desenvolupen una sèrie d'activitats com el
restabliment de jocs populars.

URBANISME
Rosa María Domínguez, com a representant del grup d'urbanisme, informa que en
l'última reunió del grup de treball es va convidar a l'assessor de Vicent Sarria perquè
explicara el funcionament del Pla de Protecció especial de Ciutat Vella.
Es van arreplegar algunes de les inquietuds dels veïns com el tema del jardí de Riba-roja
de Túria, es va preguntar sobre l'estat en què es troben els pressupostos participatius del
2016 i es va quedar a anar informant sobre la seua situació.

Pablo Vocal del Grup Popular pregunta sobre el tema de l'aparcament en el carril bus.
Intervé Rosa María Domínguez com a representant del Grup Socialista emplaça a la
Junta de Govern d'aquest divendres per a debatre sobre el que es pose sobre la taula. I
informa que en cap punt del Pacte de la Nau està previst la prohibició d'aparcar en el
carril bus. El compromís al que es va arribar va ser el de desenvolupar un pla de
mobilitat de la ciutat.

El Grup Ciutadans, manifesta que és precipitat i s'ha fet sense pensar i sense consens.
Com tot el que fa el Regidor Grezzi, com l'anell ciclista.

Alguns vocals pregunten si està consensuat amb els veïns i amb la societat valenciana.
Intervé Manuel Prieto del Grup Socialista- No és precipitat la decisió de l'anelle ciclista
ja es va prendre per l'anterior govern, és una ciutat europea avançada i s'ha de prioritzar
el transport públic i el transport sostenible.

Santiago Vea Vocal del Grup Ciutadans matisa que la seua pregunta es refereix al tema
d'aparcar o no en el carril bus.
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La Presidenta exposa que en el Pacte de la Nau hi han 36 punts 2 d'ells es refereixen a
mobilitat el número 14 parla sobre avançar sobre un model de mobilitat sostenible i
pacificació del trànsit rodat i existeix un segon punt sobre la gratuïtat de l'EMT per als
xiquets i xiquetes fins als 12 anys. Informa que el dijous passat es van aprovar els plans
d'acció contra la contaminació acústica i descriu una de les mesures que es va proposar
en els plans d'acció que es van establir en el 2010 en la qual es deia literalment: “establir
els mecanismes d'intervenció per a reduir la intensitat de vehicles que circulen pel
centre històric i reducció de l'ocupació del sòl ocasionada pels vehicles estacionats”. I
que La idea és anar a poc a poc peatonalizant el centre i dissuadir que s'arribe a Ciutat
Vella amb cotxe. La mesura es va a executar però existirà un debat previ i anirà
acompanyada amb un augment de la freqüència dels autobusos nocturns

Santiago Vea del Grup Ciutadans parla de poder oferir alternatives, i no és una
alternativa aparcar en els pàrquings saturats

Intervé Jesús Mª Timoneda del Grup Compromís per a exposar que hi ha un canvi
d'hàbits en la forma de gaudir l'oci, València s'ha convertit en una ciutat runner, se cerca
una ciutat més sana, la gent fa cada vegada més deporte cal afavorir zones d'esplai, i
zones de vianants. I tot s'ha fet de forma consensuada amb la Taula de Mobilitat.
La Presidenta manifesta que no és un canvi radical ja que no són tant els pàrquings
eliminats, de les 1.500 places eliminades en tota la ciutat 282 ( 18,8%) corresponen a
Ciutat Vella. També comenta que en la resta de l'Estat no existeix la possibilitat
d'aparcar en el carril bus, excepte alguns carrers de Barcelona.

AVV PALLETERS- No hi ha tant pàrquing, aquesta mesura s'hauria d'adoptar quan el
pàrquing del mercat estiga en marxa.

Presidenta- Informa que el pàrquing del mercat ja està desbloquejat i només s'ha fet un
anunci de la mesura, s'està negociant amb molts sectors i es farà de forma progressiva.
Unes altres persones assistents parlen dels preus abusius del pàrquing i exposen que
segons la DGT no es pot aparcar en el carril bus, i proposen transport nocturn.

Francesc Ferrer d'Unió Gremial Agraeix que es puga participar en aquestes reunions,
permet la reflexió per a poder consensuar alguns temes. Sol·licita l'acta en Valencià i
més inversió en vehicles públics elèctrics i punts de càrrega. Sol·licita un xicotet
directori o organigrama i incorporar-se a la Comissió de Cultura.
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més
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escrit.

4.-PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS

Abans de passar al torn de precs i preguntes dels vocals la Presidenta lliura als diferents
vocals i grups de treball els informes sol·licitats en l'anterior Consell de Districte. En
concret es lliura informe de la Regidora de Seguretat Ciutadana Annais Menguzzato i
l'informe d'accessibilitat , de la Regidora d'Igualtat Isabel Lozano, del Regidor de
Serveis Centrals Sergi Campillo , del Regidor de Va espaiar Públic Carlos Galiana, de
la Regidora de Serveis Socials Consol Castillo i del Regidor d'Urbanisme i Habitatge
Vicent Sarrià.

Davant la intervenció de Santiago Vea per a indicar que en el Consell de Districte
anterior va quedar pendent la resposta des de la Regidoria de Policia, la Presidenta
aclareix que els temes d'aquesta Moció van ser ja tractats i es va donar trasllat als
diferents Serveis i que per tant només quedava per contestar el punt tercer que afectava
a la Regidoria de Policia Local, al que no se li va poder donar resposta en aqueix
moment al no haver assistit la Regidora de Seguretat Ciutadana. Respecte a aquest últim
punt es procedeix a la lectura de l'informe emès per aquesta Regidoria. Solament resta el
punt primer.
Intervé una Policia Local que es trobava entre els assistents per a explicar les actuacions
que s'estan duent a terme.
Intervé una veïna assistent entre el públic per a manifestar i posar en coneixement que
cap comissaria li ha acceptada cap denúncia. Hi ha bandes organitzades que assetgen a
les persones majors perquè abandonen els seus habitatges.
S'indica per la Presidenta que el tema tractat no està dins de l'àmbit d'actuació de la
Junta, i se li assessora sobre la forma de tramitar el problema.

5. INTERVENCIONS VEÏNALS (FULLES DE PARTICIPACIÓ)
Abans de les intervencions dels veïns, es fa lliurament de les respostes a les preguntes
plantejades en l'anterior Consell de Districte, l'arreplega en nom de Amics del Carmen
Mª José Mañez i a Trini Piquer, que no es troba en la sala, se li farà arribar.
1-D. Martin García. Associació Veïns del Carmen.
“1-Lloguers de Borratxera.
2-Contaminació.
3-Càrrega i descàrrega.
4-Aparcaments per a veïns”.
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2-Francesc Ferrer Escrivà. Unió Gremial
“1-Sol·licitar millors inversions en mobilitat i transport públic elèctric.
2-Punts de recarrega de llum per a vehicles.
3-Incorporar a l'entitat a comissions constituïdes:
-cultura
-economia
-acció social
-urbanisme
4-Millorar el moviment dels persones amb poca mobilitat reduïda”.

3- Ernesto Forner Maties. Germania del Barri del Mercat-veïns del Carmen.
“Queixa de veïns”.

4-Ernesto Gómez Gómez. Veí.
“Rates carrer Bany, Asilo de la Infancia, Guillem Sorolla”.
5-Ana María Zamora Ortega.Veïna Ciutat Vella.
“Compromis”
6-Manuel Prieto Albert. PSPV.
“Carril bicicleta a Conde Trenor i Plaza Furs , mesures de seguretat, señalética”.

S'alça la sessió a les 20:41 hores
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