ACTA NUM. 127 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT
VELLA
CELEBRADA
EL
DIA
17
D´OCTUBRE
DE
2017.

ASSISTENTS:
Presidenta:
Dª. Pilar Soriano Rodríguez.
Vocals:
Grup Compromís
D. Albert Vicent David Mondragón
D. Alberto Diez Esteban
D. José Miguel de Vicente Petreñas
Grup Socialista:
Dª. Rosa María Domínguez Gómez.
D. José Cabezuelo Palanca
Grup València en Comú
Dª. Pepa Petrel Piqueras
Grup Popular
D. Iván Escrivá Roig
D. Manuel Yarza Cañellas
Grup Ciudadanos
D. Santiago Vera Alemany
D. Juan Cristobal Soriano Duro.
Secretaria
Dª Francisco Martín
Assistix SRA Neus Fábregas Santana Regidora de Participació Ciutadana i Acció
Veïnal.
A les 19:30 hores s'incorpora el vocal D. Jesús Mª Timoneda i Timoneda.
*A València, sent les 19:00 hores del dia 17 d´octubre 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.

ORDRE DEL DIA
1.-LECTURA I APROBACION DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

"La Presidenta dóna la benvinguda a tots.
S'aprova per unanimitat."

2.-SALUDA DE LA REGIDORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ
VEÏNAL.

SRA Neus Fábregas intervé presentant-se com a nova regidora i posant-se a disposició
dels ciutadans per a qualsevol consulta o informació que precisen.
Procedix a donar informació sobre en nou procés de participació ciutadana de consulta
d'inversions per a enguany, que es presentarà oficialment l'endemà. Destaca tres
diferències respecte als processos dels anys anteriors: Els projectes a votar no se
circumscriuran a un sol districte, seran projectes de ciutat. L'any que ve es tornarà a
optar per un procés ajustat als districtes, i se n'aniran intercalant ambdós opcions en
anys successius. La segona novetat és que la Corporació presentarà projectes per al seu
estudi i votació, a part de què puguen presentar els ciutadans. La tercera novetat és que
els projectes presentats, perquè puguen superar la primera fase i passar a l'estudi de
viabilitat tècnica hauran de comptar amb almenys 100 suports en el cas de ser presentats
per la ciutadania, i de 200 si són els aportats per l'Ajuntament.
A partir de matí es podrà obtindre mes informació i seguir tot el procés en la pàgina web
establida per a això. El pressupost global ascendix a 7 milions per a tota la ciutat i no es
repartix per districtes. Quant al procés de votació es va a posar en marxa un procés pilot
de votació electrònica presencial, per a evitar papers i urnes que retarda molt el
procediment. Es buscaran emplaçaments específics que faciliten la votació. Anima els
veïns a participar i suggerix que el grup de treball d'Urbanisme pot ser un bon
instrument per a presentar projectes. Finalment reconeix retards en l'execució dels
projectes d'anys anteriors, però que s'executaran i que s'ha a causa de la dificultat
d'incorporar per primera vegada als procediments administratius de tramitació, els
processos participatius veïnals.

Es produïxen diverses intervencions de veïns sol·licitant aclariments sobre el
procediment.
Intervé Rosa María Domínguez per a informar-li que el Grup d'Urbanisme va acordar
algunes propostes de millora dels procediments de selecció, que per a la convocatòria de
l'any pròxim, que serà una altra vegada per Districtes, poden ser d'utilitat.
Intervé D. Santiago Vera per a manifestar que és possible que algunes àrees de la ciutat
tinguen mes projectes que els afecten que altres. Sol·licita informació sobre l'estat dels
projectes aprovats en anys anteriors.
Intervé Trini Piquer per a manifestar que els pressupostos assignats a Ciutat Vella en
anys anteriors eren molt escasos.
Intervé Antonio Casola per a explicar que s'havia ja pensat en algun projecte per al
Districte (actuació plaça Maroto) que entén important, però que segurament no s'ajusten
a esta convocatòria, i prega que es mantinguen per a anys següents les actuacions en
districtes.
Intervé. Iván Escrivá, per a manifestar que la presència de projectes de ciutat presentats
per l'ajuntament, pot entendre's com a dirigisme.
Intervé Pilar Soriano per a explicar que en el punt següent donarà informació sobre
l'estat d'execució dels projectes d'anys anteriors. Considera que esta convocatòria és
necessària per a abordar projectes que afecten tota la ciutat a o a uns quants districtes.
Per la seua importància econòmica, hi haurà menys projectes que tramitar i s'agilitzarà
la seua execució. Si alguns de les propostes veïnals que es presenten ja estan previstes
en els plans d'execució dels distints servicis municipals, no es votaran, clar està.
Finalment creu que no haurá tanta diferència entre els presentats per la Corporació i els
interessos veïnals, i recorda que es “penalitza” els d'origen municipal, a l'exigir-se'ls
més suport.

3.- INFORME DE LA PRESIDENCIA
La Presidenta passa a explicar l'estat d'execució dels projectes votats l'any 2016 i 2017.
Respecte del projecte de la Regidoria de Mobilidad d'instal·lació de càmeres de control
de tràfic, es troba retardat per problemes legals i tècnics, per resultar difícil de tramitar.
Quant al projecte d'instal·lació de panells, ja només queda que se subministren i espera
que es troben instal·lats abans del fi d'any. I finalment i respecte al projecte
d'intervenció en la Plaça Centenar de la Ploma la tramitació es troba molt avançada
iniciant-se les obres també este mateix any.
Intervé D. Santiago Vera per a recordar que el projecte del 2016 era de peatonalización i
instal·lació de càmeres, que el seu pressupost no era molt gran, i que el procés de
peatonalización de zones del districte requerirà mes temps i diners. Sol·licita es donen

mes explicacions concretes sobre els motius del revalore, a la qual cosa la Presidenta es
compromet per a la pròxima reunió del Consell.
Intervé Iván Escrivá per a plantejar que si el projecte és de difícil execució i es retarda
molt es podria optar per renunciar al mateix i amb la quantitat assignada aprovar un
altre projecte en el Districte.

"4.-PROPOSTES GRUPS DE TREBALL.
ACTIVITATS
Intervé el coordinador Jesús Mª Timoneda, per a informar que el projecte, presentat pels
comerciants del Barri del Mercat consistent en jardins verticals, es posarà en marxa de
forma imminent.
Intervé D. Santiago Vera per a manifestar que quan es va aprovar el dit projecte hi
havia altres propostes, i que no va haver-hi unanimitat, a la qual cosa contesta Jesús Mª
Timoneda que això ja es va discutir en el grup, es va votar i guanye en projecte actual.

CULTURA
Intervé el coordinador Alberto David Mondragón per a informar que tres activitats ja es
troben en marxa (concurs de Pintura Ràpida, entrega Premis Falles Ecològiques i el
Concurs fotogràfic) .
En els pròxims dies s'iniciaren les activitats de danses populars valencianes en el carrer,
quedant per concretar dia i llocs concrets. I respecte al Nadal, a part del tradicional
concurs de Betlems, es té previst la celebració del Dia de la Infantesa, en la Plaça de la
Mare de Déu amb un taller de dansa per a xiquets, xocolatada i cors infantils.
Finalment es realitzarà l'acte d'entrega de regals als xiquets de les casa d'acollides
municipals.
ACCIÓ SOCIAL
Presa la paraula la representant del grup de treball d'acció social SRA Pepa Petrer per a
informar de l'existència de diversos grups de treball en marxa; Prostitució i Dones
maltractades, Majors, Nous pobres i Intergeneracional .
Sol·licita per a l'any pròxim una mínima dotació econòmica per a poder realitzar
activitats.
També posa a disposició de les Associacions documentació sobre la petició de Renda
Bàsica Universal, que serà debatut en el Grup.

Finalment informa de la celebració d'una activitat per a persones majors en el Jardí del
Túria, on haurá una jornada d'activitats a l'aire lliure, comptant amb el suport
d'autobusos de l'EMT, per a facilitar la tornada.
Intervé representant a Associació xiquets prematurs i sol·licita la creació d'un grup
d'infància i adolescents.
URBANISME
Rosa María Domínguez com a representant del grup d'urbanisme informa que es va
debatre la situació de la Unitat d'Execució núm. 4 de Velluters a l'existir diverses
associacions que sol·licitaven el seu canvi.
També s'ha proposat realitzar un grup específic per a incentivar l'Art Urbà, amb
participació d'altres grups del consell , artistes, etc...con visites a col·legis, per a evitar
el vandalisme. També sol·licita una assignació econòmica.
Intervé la Presidència per a animar a buscar suport d'altres regidories per a finançar
activitats de cada Grup com s'ha aconseguit amb la Regidoria de Comerç.
Intervé Lluis Mira i Borderins per a manifestar el seu malestar respecte a la contestació
rebuda des de la Regidoria d'Urbanisme sobre la seua petició d'un informe jurídic relatiu
a les conseqüències d'una possible revisió de la UA núm. 4, que va consistir en el fet
que es demanara per escrit i registre d'entrada.
La presidenta sol·licita se li informe per la portaveu del grup del contingut de la petició
que es desitja realitzar a la Regidoria d'Urbanisme.

5.MOCIONS.
5.1Moción Grup Ciutadans sobre problemes de convivència en Barri de Velluters.
Intervé Santiago Vera recordant el contingut de la moció presenta en el Consell de gener
i que va quedar pendent de votació fins a l'obtenció dels informes que faltaven (en este
cas de Benestar Social) . Però aprofita per a expressar que com ha transcorregut temps i
a més la situació de convivència ha empitjorat, proposa que s'aprove que en cada
Consell s'informe sobre les mesures de seguiment adoptades
La Presidenta li fa entrega de l'informe emés per Benestar Social, i es compromet
respecte als temes de la seua competència com a Regidora de Medi Ambient, a aportar
la dita informació, però que no pot comprometre's per les altres regidories, amb
independència del fons de l'assumpte. La dita petició ha de tramitar-se com una nova
moció i presentar-se en el pròxim Consell.
Es procedix a aprovar la moció original presentada per unanimitat.

5.2 Presa la Paraula la presidenta per a proposar incorporar a l'Orde del Dia una moció
presentada fora de termini pel Grup Ciutadans sobre l'existència de taulells rotes en
voreres de Ciutat Vella, de forma reiterada.
Es procedix a votar per unanimitat la seua inclusió.
Intervé Juan Cristóbal Soriano per a explicar la moció que fa referència a què des de
sempre els taulells de pedra que es van col·locar en algunes voreres del districte han
donat problemes de manteniment (brutícia, ruptures) i risc per als vianants. Enumera
diverses voreres de carrers en què es troben en mal estat i sol·licita la seua reparació i
manteniment posterior programat.
Intervé la Presidenta per a expressar que tal vegada no es van haver de col·locar de dites
característiques, i que hi ha el servici de municipal competent (OCOVAL) , que en 72
hores actua en reparacions puntuals.
Proposa una moció alternativa:
”;Que es realitzen les corresponents visites d'inspecció als carrers amb possibles taulells
soltes i rotes amb posterioritat iniciar una campanya de reparació en els carrers que
presenten este tipus de deficiencias.”
S'aprova la moció per unanimitat.

5-PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS

Intervé Iván Escrivá per a sol·licitar seguiment del compliment de la moció aprovada en
este Consell relativa als problemes de convivència en la Plaça JuanVilarrasa. Reconeix
que s'han fet coses però que hi ha mes prostitució i caldrà pensar en mes actuacions.
Contesta la Presidenta, que justament esta mateixa vesprada la Regidora de Seguretat
Ciutadana té una reunió sobre dita problemàtica i es busca la cooperació de la Policia
Nacional (competent en temes de drogadicció, prostitució, homicidis, etc) i caldrà instar
a la Delegació de Govern perquè adopte mesures.
Intervé Santiago Vera per a recordar que també hi ha el problema de locals que generen
molts conflictes i que caldrà instar a la Generalitat perquè actue també.
Intervé Juan Cristóbal Soriano per a preguntar sobre l'estat d'un solar tancat en carrer
Guillem de Castro, que es troba ocupat per persones, que pareix que viuen en el. La
presidenta es compromet a sol·licitar informació a Benestar Social.
Finalment la Presidenta entrega als vocals del Grup Ciutadans informe de la Regidoria
de Mobilidad que es va sol·licitar en una reunió anterior del Consell.

INTERVENCIONS VEÏNALS (FULLS DE PARTICIPACIÓ)

1.- Manifest presentat per la Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella sobre els
esdeveniments ocorreguts en la Manifestació en defensa de la llengua del dia 9
d'Octubre. (ANNEX I).
2.- Ricardo Burguete Navarro. AAVV El Palleter Barri de Velluters
Neteja solars en el Barri de Velluters en carrers Guillem de Castro cantó Torn de
l'Hospital/ Viana núm. 12/ Vinatea amb Maldonado/ Guillem Sorolla, Guillem de
Castro / Vinatea darrere IVVSA., i Carrer Bany núm. 30.
3- Marcos Pascual Villagrasa. Veí
Sol·licitar el canvi d'ubicació dels contenidors que hi ha en carrer Na Jordana núm. 3,
pel perill que suposen per a la circulació de vehicles i persones.

S'alça la sessió a les 21:25 hores.

VºBº
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA,
Dª. Pilar Soriano Rodríguez

SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA,

Francisco Martín Cruz.

