ACTA NÚM. 128 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DIA 23 DE GENER DEL 2018.
ASSISTENTS:
Presidenta:
Dª. Pilar Soriano Rodríguez.
Vocals:
Grup Compromis
D. Albert Vicent David Mondragón
D. Jesús María Timoneda i Timoneda
D. Jose Miguel de Vicente Petreñas

Grup Socialista:
D. José Cabezuelo Palanca
Grup Valencia en Común
Dª. Pepa Petrel
Grup Popular
D. Iván Escrivá Roig
Grup Ciudadanos
D. Juan Cristobal Soriano Duro.
Dª Francisca Real Roig.
Secretaria
D. Francisco Martín Cruz
*A València, sent les 19:00 hores del dia 23 de gener del 2018, 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 17 D´OCTUBRE DEL 2017
La Presidenta dóna la benvinguda a tots.
. S'aprova per unanimitat

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA
En primer lloc la Presidència informa del resultat del procés participatiu de la Consulta
Ciutadana de l'any 2017, recordant que eren projectes de ciutat, però que així i tot alguns
d'ells tindran influència sobre el Districte, en particular el projecte de soterrament de
contenidors que dels cinc aprovats, dos es realitzaren en Ciutat Vella, no disposant dels
emplaçaments concrets encara a falta dels treballs previs necessaris (tastos arqueològics i
estudi de les xarxes subterrànies de subministraments) .
En segon lloc informa sobre l'estat d'execució dels projectes aprovats en els anteriors
pressupostos participatius. Respecte als dels anys 2015/2016 el referit a l'adopció de mesures
de limitació de l'accés de vehicles al Districte, ja està en procés de licitació. Quant als del
període 2016/2017 ja es troba en execució el referit als panells lluminosos contra
contaminació acústica, i en fase molt avançat de tramitació les actuacions de condicionament
en la Plaça Centenar de la Ploma, quedant el relatiu a la instal·lació de la zona jocs infantils
quelcom mas retardat.
En tercer lloc comunica l'assignació pressupostària a provada per a l'any 2018 pel Servici de
Participació per al Consell de Districte, que s'eleva al 13% del total distribuint-se en 13.000
euros per a activitats culturals i en 2.600 euros per a Premis i Beques.
En quart lloc informa del procés de modificació del Reglament de Participació Ciutadana, que
després de l'aprovació en el Ple de l'Ajuntament dels principis que han de regir el nou model
de participació, procedirà ara a l'inici dels processos de modificació normativa que afectaren el
Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament i al Reglament d'Organització de Govern i
Administració, obrint-se els canals de participació corresponents.
En quint lloc S'Informa de la creació de tres noves Juntes Municipals per als Pobles de València
del Nord, Sud i Oest. Estes noves Juntes no modifiquen els límits de la Junta Municipal de
Ciutat Vella.
També s'informa que des de la Regidoria de Participació s'ha iniciat una campanya
d'actualització del cens de les entitats registrades en el Cens Municipal d´asociacions per a
actualitzar les dades de què disposa l'Ajuntament.
Així mateix des de la Regidoria d'Urbanisme es comunica l'obertura de procés de participació
ciutadana per a la Revisió Detallada del Pla General d'Ordenació Urbana, per mitjà de
qüestionari existent en la pàgina WEB de l'Ajuntament. L'objectiu és repensar la ciutat, amb

una estructura dels anys 80 (districtes i barris) , que facilite una organització dels servicis
municipals mes coherent a través noves d'Àrees Funcionals.
Finalment es comunica que ja s'han iniciat els treballs per al trasllat de la seu done-la Junta
Municipal de Ciutat Vella a què serà el seu nou emplaçament: el Xalet del parterre en la Plaça
Alfons el Magnànim.
Intervé el vocal Juan Cristobal Soriano per a preguntar quin termini d'execució es preveu per a
l'obres.
Intervé la vocal Pepa Petrer per a preguntar si es van a assignar alguns recursos econòmics als
grups de treball de la Junta que l'any passat no van rebre.
Contesta la Presidència, i respecte a l'execució de les obres de la nova Junta que el projecte és
mes complicat per actuacions no previstes que afecten la coberta de l'edifici, però que abans
de l'estiu pensa estaran finalitzades. I quant a l'assignació econòmica recorda que és
pressupost de la Regidoria de Participació i que és assignació tradicional per al Grup de
Cultura, i recomana als altres grups intenten obtindre d'altres regidories recursos específics
(com l'any passat de la Regidoria de Comerç) .
Tot seguit la Presidenta presenta i dóna la benvinguda a D. Josep Enric García Alemany Gerent
de l'EMT, que explicarà les modificacions de línies de l'EMT, que es van a introduir el pròxim
mes. Encara que cap afecta directament el districte, moltes d'elles si incidixen perquè acosten
a veïns dels barris al Centre. Algunes modificacions tenen el seu origen en el procés
participatiu que es va crear l'any 2015, i que ara amb mes coneixement i mitjans, poden
implantar-se.
Es van a crear noves línies amb numeració de 90 (92,93,94,95, 98) , en substitució d'altres, que
seran línies de llarg recorregut i amb autobusos articulats, per a prestar millor servici i
periodicitat. Es van a connectar zones de la ciutat que tenien carències o recorreguts no molt
raonables (accés a l'Hospital Doctor Pesset, C/ Navarrto Reberter/ Plaça Tetuan on es pretén
anar creant un intercanviador) . Finalment es modifiquen per a millorar el servici diverses línies
que afecten la fatxada Marítima i l'accés a les Universitats.
Finalment s'informa de l'adquisició de 35 nous autobusos (2 elèctrics i 33 híbrids) menys
contaminants, menys sorollosos, existint el compromís que la seua incorporació en línies que
discórreguen cap al centre de la ciutat.
Intervé el vocal Juan Cristobal Soriano per a preguntar si els autobusos híbrids són
recarregables, perquè estos contaminen menys.
Intervé veïns per a preguntar si les noves adquisicions suposen increment de la flota o són de
substitució, i per a manifestar que l'horari fins a les 22:30 hores és un poc escàs per a una
ciutat com València..
Contesta Sr. Gerent que els híbrids no són recarregables, que la dita tecnologia per a
autobusos encara s'està desenrotllant i que l'adquisició de dos de caràcter elèctric suposa un
test per a comprovar les seues prestacions. Que les noves adquisicions són en principi per a

substitució, perquè hi ha vehicles amb 20 anys, però que sempre hi ha una tendència a
incrementar la flota que ara és de 488 unitats. Quant a l'horari nocturn explica que s'ha fet un
esforç per a incrementar el dit servici en els últims anys.

3.-PROPOSTES GRUPS DE TREBALL.

CULTURA
Intervé el coordinador Alberto Diez Esteban per a informar dels acords adoptats en l'última
reunió del Grup de Treball.
En primer lloc se sol·licita a la Regidoria de Participació una major comunicació entre els
distints Grups dels Consells, per a poder conéixer les activitats que s'organitzen.
En segon lloc s'aproven les activitats per a l'any 2018 (Annex I), destacant com noves
propostes:
.- Danses amb la col·laboració d'Alimara en diferents places del barri. Un diumenge amb
periodicitat bimensual.
.-Nuevo premi: Falles Igualitàries, per a Comissions que en el seu monument o en les seues
activitats acrediten haver utilitzat criteris respectuosos amb la igualtat de gènere, sexual, en
resum, amb la diversitat.
.- Dia de la Dansa.
.- Col·laboració amb el Premi de Balcons del Corpus.
.- Nou concurs de Poesia Curta.
No s'ha aprovat el pressupost definitiu al no disposar del mateix en el moment de la reunió del
grup.
En els pròxims dies s'iniciaren les activitats de danses populars valencianes en el carrer,
quedant per concretar dia i llocs concrets. També es va acordar l'elaboració d'unes normes de
funcionament dels jurats de la Junta per a les diferents activitats organitzades durant l'any. Es
va entregar un esborrany de les normes realitzat pel Coordinador, perquè els membres de
grup les valoraren i s'aporten esmenes en la següent reunió.
Finalment es procedix a llegir una proposta de declaració Institucional sobre els actes
ocorreguts el dia 7 de gener durant la celebració de la Cavalcada de les Magues de Gener
convocada per la Societat Coral El Micalet, d'intent de boicotejar l'acte per grupuscles
organitzats i coneguts d'extrema dreta, utilitzant actituds violentes. Esta declaració va ser
votada favorablement pels representants de Compromis, València En Comú, PSOE i Ciutadans.

Intervé el vocal Juan Cristobal Soriano per a comunicar el canvi de sentit del vot del Grup
Ciutadans, considerant que tant la Policia Local com la Nacional van actuar correctament
davant d'eixos desafortunats incidents, manifestant que no recolzaren la dita declaració si no
s'expressa clarament tal fet.
El vocal Iván Escrivá intervé per a manifestar que el seu vot contrari, es justificava per l'escàs
temps que es va tindre per a poder debatre i al·legar la dita declaració institucional.
Intervé la Presidenta per a recordar als membres del Grup que les propostes que es porten al
consell han d'estar mes treballades, proposant que es deixe damunt de la taula la dita
declaració, perquè s'estudie amb més temps.

ACTIVITATS
Intervé el coordinador Jesús Mª Timoneda, per a agrair el treball de Victòria Fabeiro com a
promotora cultural. Respecte el projecte, presentat pels comerciants del Vaig agranar del
Mercat consistent en jardins discontinus, es posarà en marxa de forma imminent, esperant
millor clima estacional, per al subministrament dels vivers municipals (Devesa Albufera) .
També s'informa que es tornarà a tractar el tema dels apartaments turístics enguany atenent a
la seua importància.

ACCIÓ SOCIAL
Presa la paraula la representant del grup de treball d'acció social Pepa Petrer per a informar
que s'ha elaborat una Memòria del grup de treball de Benestar Social (maig 2015 a Novembre
de 2017) (Annex II).
Informa que s'ha començat el debat de la Renda Bàsica Universal en el Grup, amb resultats
molt interessants i es continuarà en les pròximes reunions.
També s'informa de la creació d'un nou subgrup de treball ;Prematuros, Embarassos i
Juventud, on s'ha presentat nou projecte sobre; Educació sexual de la Juventud pendent
d'aprovació, i a realitzar en l'Institut del Carme.
Quant a la resta dels subgrups:
.- Majors es treballa en relació amb el projecte activa (envelliment actiu) i amb el Consell de
Majors on es treballa en propostes sociourbanístiques (mobilitat i bo únic) .
.- Dones maltractades i prostitució es continua treballant en jornades junt Alerta Feminista,
assistint a Fòrums i en la Taula de convivència d'Escoltem Velluters.
.-Sin sostre i Exclusió. S'informa de l'Operació Fred amb llits cedides per alberg gestionat per
una ONG, i que en el 2019 es preveu nou alberg en la Plaça del Pilar sol·licitat per Servici de
Benestar social per a gestió municipal, que s'espera siga de tipus Integral.

.- Finalment s'informa de la nova edició de l'activitat intergeneracional de Jocs que se
celebrarà els dies 26 i 27 de març, així com donar compte d'una altra activitat que va exercir la
Universitat Popular i el Col·legi Santa Teresa de semblants característiques.
Intervé la Presidència per a recordar que les activitats que es prevegen realitzar han de ser
conegudes en detall prèviament pel Consell.

URBANISME
José Cabezuelo com a representant del Grup d'Urbanisme informa que per a la nova
Convocatòria d'enguany de consulta de pressupostos participatius es va a proposar des del
Grup actuacions per a assegurar l'accessibilitat de les Torres de Quart i Serrans a l'efecte de
permetre el pas de davall dels dits monuments.
Intervé el vocal Jose Miguel de Vicente Petreñas per a informar que la proposta pot ser
complicada atenent a la seua condició de Béns d'Interés Cultural que limita seriosament
qualsevol actuació urbanística sobre els mateixos.
Intervé Iván Escrivá per a preguntar sobre la plaga de rates que existix així com del mal olor
que desprenen els embornals.
Contesta la Presidència que traslladarà de la seua queixa a les Regidories competents (Cicle
Integral de l'Aigua i Sanitat).

4.MOCIONES
4.1 Moció Grup Ciutadans sobre Compliment d'estàndards de freqüència en EMT València,
estudi de millora de les freqüències teòriques en horaris laborables d'hivern i assegurament
del funcionament de panells informatius.
Juan Cristobal Soriano procedix a llegir la Moció i planteja que es busca assegurar el millor
servici als ciutadans, implantat estàndards de qualitat i d'informació als usuaris sobre retards,
supressions de vehicles i funcionament correcte dels panells informatius de les parades.
Intervé la Presidència per a manifestar el seu vot contrari a la Moció, recordant que ja s'ha va
debatre en la corresponent Comissió Municipal i els Regidors del Grup Ciutadans disposen de
la informació necessària. Així mateix considera que la propostes sol·licitades són aleatòries i
sense sentit, sense base real (per què un nombre màxim de 5 supressions i no un altre) .
Proposa Moció alternativa exigint al Govern d'Espanya el mateix tracte econòmic que disfruten
ciutats com Madrid i Barcelona, que resoldrien les crítiques plantejades en la Moció així com
permetre la contractació de xòfers eliminant la taxa de reposició dels Pressupostos Generals
de l'Estat. Procedix a llegir la mateixa.

“ Que les Juntes Municipals de Districte, en el seu paper de representació ciutadana, insten el
Govern d'Espanya a posar fi al maltractament del servici públic de transport valencià i finançar
el transport públic metropolità de València amb equitat respecte al de Madrid i Barcelona, i
que permeta en els seus pròxims pressupostos generals de l'estat, realitzar la taxa de reposició
que permeta l'increment de plantilla de l'EMT requerit per a continuar decididament la senda
de millora impulsada pel Govern local.”

Intervé el vocal Iván Escrivá per a manifestar la seua oposició a la Moció alternativa, al
considerar que el que es planteja en la Moció són problemes concrets del servici municipal de
l'EMT, que han de ser resolts sense tirar la culpa al Govern d'Espanya, i que no tot es reduïx a
diners.
Intervé la Presidència per a exigir als grups de l'oposició, que sustenten el govern d'Espanya,
que exigisquen les mesures presentades en la moció alternativa pel bé dels ciutadans de
València, i en concret l'aprovació del contracte programa de finançament del transport
metropolità, com disposen Madrid i Barcelona.
Es procedix a votar les mocions
A favor de la Moció del Grup Ciutadans: tres vots (Ciutadans i Partit Popular)
A favor de la Moció alternativa de la Presidència: 7 vots (Presidència, Compromis, PSPV i
València en Comú)
S'aprova la Moció Alternativa.
4.2 Moció Grup Ciutadans sobre Compromisos amb l'execució de projectes dels pressupostos
participatius de les edicions 2015-2016 i 2016-2017.
Intervé la vocal Francisca Real resumint la Moció manifestant que en data de hui el 70% dels
pressupost dels projectes aprovats en les anteriors convocatòries dels Pressupostos
participatius estan sense executar (2015-2016 i 2016-2017) , per la qual cosa se sol·licita que
des de la Regidoria de Participació s'adopten mesures de coordinació amb les Regidories i
Servicis competents de cada Projecte que afecta Ciutat Vella, per a garantir que abans del final
del 2018, com a màxim, s'hagen executat.
Intervé la Presidència per a informar que esta Moció ja es va debatre i es va votar en contra en
Comissió Municipal. Que el paper de la Regidoria de Participació , conforme acord adoptat en
Junta de Govern local, no és el de coordinar, pressupostos competència d'altres Regidories,
sinó rebre informació actualitzada del grau d'execució dels mateixos.
Es procedix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromis,
PSPV i València en Comú) , dos a favor (Ciutadans) i una abstenció (Partit Popular) .

4.3 Moció Grup Ciutadans sobre Actuació en el Barri de Velluters i entorn.
Juan Cristobal Soriano procedix a llegir la Moció i manifesta que continuen existint problemes
greus i sol·licita es coordinen els treballs de les Regidories implicades, (Igualtat i polítiques
inclusives, Àrea de protecció ciutadana i la de Gestió de residus, qualitat ambiental i parcs i
jardins) , reforçant esforços, així com major implicació del consell de Districte en la busca de
solucions.
Intervé la Presidència recordant que en Ple de l'Ajuntament de finals d'any, es va votar en
contra d'una moció semblant, i que no cal major coordinació, perquè ja hi ha control i
seguiment de la problemàtica per cada regidoria implicada. Considera que no és seriós repetir
insistentment les mateixes propostes ja debatudes i votades.
Es procedix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromis,
PSPV i València en Comú) , un a favor (Ciutadans) i una abstenció (Partit Popular) .

5-PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
La Presidència fa entrega als vocals del Grup Ciutadans de les respostes a les preguntes
presentades.
S'alça la sessió a les 21:20 hores.

6. INTERVENCIONS VEÏNALS (FULLS DE PARTICIPACIÓ)
1.- Ana María Zamora Ortega, en qualitat de veïna de Ciutat Vella: Davant de la Seu del PSOE
sempre està ple de vehicles aparcats impedint poder circular amb bicicleta cap al carrer Les
Roques.

