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ACTA NUM. 126 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT
VELLA CELEBRADA EL DIA 05 DE JULIOL DE 2017.
ASSISTENTS:
Presidenta:
D". Pilar Soriano Rodríguez.

Vocals:
Grup Compromís
D. Albert Vicent David Mondragón

D. Jesús M" Timoneda i Timoneda
D. Jose Miguel de Vicente Petreñas
Grup Socialista:
Do. Rosa María DomínguezGómez.
D. José Cabezuelo Palanca
Grup València enComú
Du. Pepa Petrel Piqueras

Grup Popular

D. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
D. Iván Escrivá Roig
D. Manuel YarzaCañellas

Grup Ciudadanos
D. Santiago VeraAlemany

D. juan Soriano
Secretaria

Do Francisco Martín

*A València, sent les 19:00 hores del dia 05 de juliol de2017, es reuneixen en el Centre
d'Atenció a I'Immigrant, situat en Plaça Pou s/n, lu 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 I'ordre del dia notificat al costat de la convocatòria.
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1.-L

I oR

I APROBACION DE I,'ACTA DE LA S IISSIO

"La Presidenta dóna

1a

benvinguda a tots.

SRA Pepa Petrer intervé per a sol.licitar modificar en I'apartat d'infbrme del grup de
treball d'Acció Social substituint I'expresión "desenrotllament social i participativo", per
"convivenci a participativa".
D. Pablo Carreres per a sol.licitar s'incolpore la dada del% (I8%) en la intervenció del
Grup d'Urbauisme.

D. Santiago Vera per a aclarir que I'apartat pendent de contestar
grup municipal és el Primer, no el Tercer.

a una pregunta

del seu

S'aprova per unanimitat. "

2.- INFORME DE

LA PRESIDENCIA

',La Presidenta aclarix que en este punt procedirà

a

rcalitzat I'informe

que

tradicionalment li correspon en les sessions del Consell, per a una vegada ftnalitzat el
mateix procedir alaxarcadainformativa sobre I'estat de la neteja en el Districte"

Procedix a informar de I'inici dels tràmits legals per a la modificació del Reglament
Orgànic a fi de crear tres noves juntes municipals en els Pobles de València (Nord/Sud i
Est), encara que açò no significarà cap canvi respecte a esta Junta Municipai i a este
Consell de Districte

Informa de que les obres coffesponents a l'any 2016 del programa de Pressupostos
Participatius ja s'han iniciat i respecte als aprovats en enguany, el referit a la instal'lació
de panells lluminosos per a previndre la contaminació acústica, el procediment de
contractació està molt avançat ,i s'executarà este mateix any. Respecte a I'obra zona de
jocs infantil carrer Hiedra/Mallorquins/Linterna es troba en fase de redacció de projecte.
Finalment informa de la data del pròxim Consell que se celebrarà la tercera setmana del
mes d'octubre (dimecres 18).
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ACTIVITATS
Intervé el coordinador Jesús Mo Timoneda, i fa un resum dels principals temes tractats
en la reunió del grup de treball.
Informa d'una línia de subvenció de la Delegació de Comerç per a projectes destinats a
promoure el xicotet comerç, que per quantia de 3.000 s'ha assignat a l'àmbit de Ciutat
Vella. Després d'estudiar diverses propostes, resulte la mas votada la presentada pels
comerciants del Barri del Mercat consistents en jardíns verticals. S'espera que per a
novembre este en marxa.

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

Respecte als apartaments turístics
consideren.

Intervé Ivan Escrig Roig vocal del Grup Popular per a preguntar respecte del document
de treball dels apartaments turístics que estava en fase de consulta amb altres Districtes i
si es va a fer arribar les aportacions que es realitzen. Així mateix pregunta en quin estat
es troba la proposta de Street Marquet aprovada en I'acta 121. Finalment pregunta sobre
la moció aprovada per a la instal'lació d'una placa commemorativa a D. Miguel Wiergo.

Intervé Julia d'Associació Comerciants Centre Històric per a manifestar que la
campanya proposada per a recolzar al xicotet comerç només es limita al Barri del
Mercat, i que el districte es compon de mes barris.
Intervé Jesús Mu Timoneda per a contestar que és un projecte pilot, que els diners
i que es preferia fer quelcom de qualitat. Això no significa que en
els pròxims anys no s'estenga a tots els barris.
assignat no és molt,

Intervé Rosa Domingaez vocal del Grup socialista per a informar respecte de la placa
commemorativa, que ja està, quedant pendent trobar localitzacio para per a la seua
col.locació, després d'obtindre el vistiplau de la Comunitat de Propietaris de I'edifici
finalment seleccionat. Quant al projecte Street Marquet, coffespon a la Regidoria de
Comerç la seua execució. Recorda que ambdós mocions van ser presentades pel seu
Grup.

URBANISME
Rosa María Domínguez com a representant del grup d'urbanisme informa respecte al
procediment, bases i criteris per a la tramitació dels pressupostos participatius, es va
realitzar un document amb 12 propostes per a millorar el procés. (ANNEX D.

Intervé Ivan Escrig Roig vocal del Grup Popular per a realitzar tres preguntas/quejas
sobre organització tràfic en caffer Serrà, problemes de trànsit de bicicletes i cotxes així
com a accés de vehicles d'emergència Manifesta que el grup de treball és d'Urbanisme
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en la Ciutat.

Intervé la Presidenta per a aclarir que estes preguntes haurien de ser tractades en el
Grup de Treball, o bé presentar-se, en el Punt de Precs i Preguntes del plopi Consell.
Però que aprofita per a donar contestació a aquelles que són de la seua competència. En
concret recorda que s'han plantat 2.500 arbres. Que les tales, sempre superuisades per
tècnics rnunicipals es decidixen d'acord amb tres criteris: perill de caiguda de l'árbol/
perills secundaris. branques que puguen afectar la seguretat (P.E. tapar semàfors) /
Altres assumptes menor incidència com a branques que afecten vivendes,
finestres,balcones,,etc.. En tot cas sempre prima la seguretat per a les pelsones. I la seua
execució es realitza optimitzant els recursos humans i tècnics de l'Ajuntament. Quant al
canvi d'espècies, no és una mesura nova, es realitza des de fa anys, només en viari.
Sol.licita que no se siga alarmista parlant d'arbolicidio, perquè en tot cas eixe és I'estat
en què s'han trobat els arbores de la ciutat.

Intervé Santiago Vera, per a puntu alitzar que el document de millores sobre el procés de
pressupostos parlicipatius va ser aprovat per moció en este Consell. Per un altre costat
fa anlbar les queixes respecte al tràfic limitat en I'Av Maria Cristina, només accessible
en horari del Mercat Central, perquè veïns desitjarien accedir a les vesprades i aparcar
en la zona de càrrega i descàrrega per a realitzar gestions. o arnpliar I'horari del
pàrquing del Mercat.

Intervé Rosa María Domínguez, per a informar que en el Grup de treball es procedirà a
tractar estos temes i alhes sobre Mobilidad en els pròxims mesos, incloent una invitació
al Regidor competent.

CULTURA
Intervé el coordinador D. Alberto David Mondragón per a informar que queden tres
activitats pendents de celebrar enguany: Certamen Fotogràfic per al mes d'Octubre/ el
Mig Any Faller amb totes les Falles del districte, rcalitzant un acte del propi Consell el
dia 15 de setembre, i la Festa de la Infantesa per al 23 de desembre, amb tota una sèrie
d'activitats per a genffar el major impacte possible i gaudi dels xiquets.
Intervé el Vocal del Grup Ciutadans D. Juan Soriano, per a manifestar l'èxit del dia de la
música, i d'altra banda lamentar que ja no se celebre el tradicional conceft de Nadal, a
què tal vegada amb major esforç divulgatiu i de publicitat, segur que es vaig aconseguir
un èxit de públic com va ser en altres anys.

Intervé el vocal del grup Popular D. Manuel Yarza per a agratr l'Acte institucional
(encara que el lloc tal vegada no s'el mas adequat) , així com la participació del Consell
en I'activitat d'adorns de balcons del dia del Corpus.
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Contesta D. Alberto David Mondragón respecte al Concerl de Nadal, que la seua
incidència sobre els veïns no era molta, perquè ia majoria, són pares dels xiquets que
actuen. Si es dóna publicitat a I'Acte, WEB municipal, xarxes socials, A més és una
activitat costosa i que coincidix amb altres concerts de Nadal que se celebren per les
mateixes dates.
Respecte a I'Acte Institucional a Presidenta coincidix a buscar un local mes d'acord amb
la finalitat de I'activitat. Quant a gastos de publicitat per al Concert recorda que el
pressupost és el que és i preferix gastar els diners en activitats

i no

en

publicitat

Intervé representant de I'Associació de Pare Prematurs per a sol'licitar informació sobre
les normes que regulen els grups de treball.
Contesta la Presidència que els grup s'autoregulen davall el principi de major obertura
possible en el seu funcionament als veTns.

ACCIÓ SOCIAL
Presa la paraula la representant del grup de treball d'acció social Sra Pepa Petrer per a

informar que de les diverses actuacions realitzades pel gnrp encalregat de I'activitat
intergeneracional entre xiquets i persones majors ha produït un dossier molt interessant.
S'han realitzat reunions amb diverses organitzacions (Médicos Mundi, Escoltem
Velluters) en l'àmbit de la Taula de convivència participativa per a tractat la
problemàtica de la prostitució i generar activitats, com una iniciativa teatral.
Per un altre costat informa respecte a les dotacions d'albergs en el Districte, informant
que de la classe Nul.la Exigència no es disposa de cap, però si de Baixa Exigència.
Finalment prega que en el repartiment de l'assignació econòmica de I'any que ve, es
valore no destinar tots els ingressos al Grup de Cultura.

Intervé el vocal Manuel Yarza per a denunciar la greu situació generada per la
prostitució, la venda de drogues en el Barri de Velluters.
Contesta la Presidenta que ja estan en marxa mesures de seguretat ciutadana com a
reunions de la Policia Local amb associacions de veins.

4.MOCIONES.
4.lMoción Grup Ciutadans sobre Cartellística Bilingüe.
Intervé el Vocal. Santiago Vera donant lectura a la moció
ciruculació municipals apareguen en les dos llengües.

i sol'licita

es els senyals de

La Presidenta proposa una Moció alternativa amb el text següent:

"Donar suport a la política municipal per que vaig continuar amb la senyalització en
valencià i castellà com està fent fins ara, acabant amb els atacs i menyspreu al valencià
practicat fins fa ben poc a la ciutat".
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Es proceclix a aprovar la dita moció altemativa amb els vots a favor dels vocals del
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Grup Popular.

4.2 Mocio Grup Ciutadans sobre arnpliació passe de vianants en intersecció Av
Marques de Sotelo amb Caner Xàtiva,

Intervé el Vocal. Santiago Vela per a explicar que I'objectiu és donar més seguretat
drecera que es rcalitza per molts vianants.

a

un

Intervé la Presidenta donant lectura a un infonne de la Regidoria de Mobilidad en el
qual s'informa que el pas està, regulat per sernàfors pel que està garantida la seguretat
dels vianants però que en tot cas s'estudiarà una arnpliació del mateix per a rnillorar
I'itinerari per als vianants. En tot cas el perill esta a creuar per on no està pennés.
Proposa una Moció Transaccional:

"Donar suport a lÁjuntament en la política de foment.d'itineraris mes directes per
vianants, amb ja s'ha fet amb els nous passos de vianants a la ronda interior."

als

És aprovada per unanimitat.

RUEGO

DELS

Abans de passar al tom de precs i preguntes dels vocals, la Presidenta entrega als
distints vocals les contestacions a les preguntes presentades per aquest Consell (4 del
Grup Ciutadans) .Asi com a preguntes de I'anterior Consell, una presentada pel Grup
Popular.

la Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella en
nom Assemblea de Veins de la Plaça Joan de Vilarrasa i adjacents, no s'han pogut
Respecte a les preguntes realitzades per

respondre al ser presentades fora de termini, disposant de 30 dies per a això.

Intervé Santiago Vera per a aportar un Dossier sobre queixes respecte a I'Anell ciclista.
També recorda que la moció presentada sobre problemas de convivencia al barri de
Velluters el 18 de gener, enaara no s'ha votat, perquè s'estava pendent de I'aportació
d'informes per la Presidència. I respecte a la contestació sobre els problemes
d'accessibilitat en la Junta Municipal , aclanx que la primera pregunta va ser en la sessió
d'octubre del2016.

Intervé la Presidenta per a donar-li la raô sobre la Moció que quede pendent,
compromet a incloure-la d'ofici en la pròxima Sessió del Consell.

i

es

Intervé Pablo Carreres per a manifestar el seu suport a les agrupacions falleres pels
retards que es produixen en tràmits administratius molt importants per a la festa com a
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pagament de subvencions o permisos per a berbenes en Sant Joan. També manifesta el
seu suport a les Falles abans les ultimes notícies sobre el conflicte existent amb el
Regidor de Festes.
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RVENCIONES VBINALS

Abans de les intervencions clels veïns, es fa entrega de les respostes a les preguntes
plantejades en I'anterior Consell de Districte, excepte la referida a la Unió Gremial, el
representant de la qual no es troba present.
Borderins. Vei Pregunta: quina és laposturai I'opinió i els actuacions
de cada grup rnunicipal representat en la Junta de Dish'icte que pensa adoptar per a
modificar la UE 4 de Velluters i no perpretar 1'atemptat programeu i meditat al larg de
15 anys pels equips de governs anteriors?
1.- Lluis

Mirai

2.- Blanca Vidal Asensi. Sol.licita la neteja i clausura de I'edifici siti en el carer Comte
Alrnodovar cantó Samaniego en obres i abandonat. S'utilitza com a magatzem d'algun
local de la Plaça de la Mare de Déu sense estar preparat.

Al mateix temps prohibir I'alimentació de gats arnb la problemàtica que això conlleva..
Instar als propietaris

a la seua neteja.

3-D. Martin García. Associació Veïns del Canne.
1.- Modificar I'Ordenança de Càrrega
complir I'interval actual.

i

descàrrega. Autoritzar de 0 a 24 hores o fer

2.- Col.locar en lloc visible de bars i restaurants el núm. de taules i cadires autoritzades
en voreres, carrers i places.

4- Maria Navarro Diego en representació d'Amics del Carme. Projecte d'intervenció
Jardí Centenar de la Ploma. Quan es va a executar el projecte i que és el propuesto?. Cal
tindre en compte que quan plou I'aigua acumulada al voltant de I'arbre es filtra en el
garatge. Per tant és important establir els drenatges necessaris perquè no filtre I'aigua i
siga canalitzada a I'exterior.

5- Antonio Ruíz Moliner. Papereres Plantes Maceteros Grafits Problemes de mobilitat
Adjunta document
6- Ana María Zamora Ortega. VeÏna Ciutat Vella.

1.-A les 7 am les treballadores del centre pepe Alba (residència de discapacitats)
es reunixen en la porta per a fumar i parlar. Molesta inclús a les 6:30 ja estan. S'ajunten
5 o 6 persones la qual cosa molesta.
2.- Perquè el bar que hi ha en el carrer Roteros cantó amb Palomino col'loca les
taules en el carrer sinó hi ha espai? no es pot passar ni amb bici.
3.- per favor mantinguen les branques dels arbres tallades situats en el carril bici
des de carrer Blanquerías a I'IVAM, ja que molesta al passar amb la bici. Ara el carril
esta tallat per obres i hem d'anar pel jardí. Les branques dels arbres molesten al passar.
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7.- JuliaMartínez en representació Associació Comerciants Centre Històric.
o'cacas
de
1.-Sol.licita es reprenga la campanya de sensibilització sobre les
perro" Es destine pressupost per alamateixa i es creuen senyals com es fa a Madrid en
el Barri de Las Letras de manera que estan en via pública de manera permanent,

recordant el missatge a la població.

2.- Sol.licita que s'incremente la presència policial en centre històric i es duga a
terme un pla de xoc de cara a I'estiu, ja que en els últims mesos s'han incrementat els
incidents d'afanades en comerços i robatoris per carteristes a clients i turistes.
3.- Es complisca l'horari de càurega i descàrrega també de 14 a 16 hores i que en
el dit tram horari puguen efectuar-se les dites tasques per a evitar I'enorme problema
que es genera.

S'alça la sessió a les 21:15 hores.

VOBO

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA,

SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA,

Du. Pilar Soriano Rodríguez
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Annexilü a loacta del Cansell
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Respecto a! ejercicio 2A15-16, el Grupo de Trabajo de Urbanismo de la Junta de
Distiito de Ciutat Vella propuso el siguiente documento para que se tuvieran en
cuenta los siguientes puntos de cara at actual proceso de presupuestos
padicipativos:
Llevar a cabo una carnpaña de información y difusiÓn previa más amplia
en eltiempo y los medios, que permitadar a conocer el proceso al mayor
número de ciudadanos y ciudadanas.

1.

Z.

lncorporar criterios como la población flotante y el PIB o la edad, entre

las variablesque se aplican para laadjudicación delpresupuesto en Ciutat

Velta.

O. Promover la cultura de la participación,

a través de campañas específicas

a lo largo de todo el año.

4.

Evitar filtros excesivamente técnicos para primar criterios políticos gue
resuelvan las desigualdades entre los barrios.

5.

Ofrecer mayor información y transparencia a lo largo de todo el proceso.
lnformar sobre los proyectos que ya están previstos por las
diferentes delegaciones
Mantener colgados los datos sobre porcentajes de personas
inscritas, participaciÓn, votos que reciban todas las
propuestas., entre otras variables.
Permitir el seguimiento en tiempo real de las fases
licitaciÓn,
administrativas del proyecto en cuanto

e
.

.

a

ejecución, etc.

6. Mejorar el sistema de votaciÓn
Analizada la campañ a2}l6-17, tas personas que pafticipan en el GTU valoraron
la necesidad de volver a elevar un documento que mejore un proceso de
participación imprescindible para implicar a la ciudadanfa en la toma activa de
decisiones. Es por ello que se han ampliado los puntos con propuestas que, en
opinión del GTU, podrfa mejorar el proceso:

T.

Reforzar los puntos de votación telemática municipales habilitando, por
un lado, más espacios en las asOciaciones y, por otro, mediante un
vehfculo que se desplace por los barrios. Esta opción ampliaría los puntos
de votación y facÍlitaría la participación.

B. A¡ punto 5, añadir que se establezcan fases bien diferenciadas como son
la presentación piopuestas, la recogida de apoyos, la selecciÓn y
ejeóución. Paraelio, planteamos la creación de una páginawebespecífica
que recoja toda la información y que permita realizar un seguimiento tanto
los proyectos en marcha, como conocer los que hayan sido

ri

descartados.
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Respecte a I'exercici 2015-16, el Grup de Treball d'Urbanisme de la Junta de
Districte de Ciutat Vella va proposar el següent document perquè es tingueren
en compte efs següents punis de cara a l'actual procés de pressupostos
participatius:

1.

Dur a terme una campanya d'informació i difusió prèvia més àmplia en el
temps i els mitjanr, qu.'permeta donar a conèixer el procés a[ major
nombre de ciutadans i ciutadanes'

2.

lncorporar criter¡s com la poblaciÓ flotant i el PIB o I'edat' entre les
var¡ables que s'apliquen pei a l'adjudicació del pressupost a Ciutat Vella.

3. Promoure la cultura de la participació,

a

través de campanyes

específiques al llarg de tot I'any'

4.

Evitar filtres excessivament tècnics per a prevaldre criteris polítlcs que
resolguen les desigualtats entre els barris.

5.

Oferir major informació i transparència al llarg de tot el procés.

o
o

o
6.

lnformar sobre els piojectes que

ja

estan previstos per les

diferents delegacions
Mantenir penJats les dades sobre percentatges de persones
inscrites, participació, vots que reben totes les propostes', entre
altres variables.
permetre el seguiment en temps real de les fases administratives
del projecte quant a licitaciÓ, execuciÓ, etc'

Millorar el sistema de votació

Analitzada la campanya 2016-17,les persones que participen en el GTU van
procés de
valorar la necessitat d'e tornar a elevar un document que millore un
presa
activa. de
la
en
ciutadania
la
a
per
implicar
participació imprescindible
a
que,
en opinió
propostes
punts
amb
qu"
els
rihun
ampliat
Éi
ã;rÈiå;;.
Ëeiaç¿
del GTU, podria millorar el Procés:

7.

Reforçar els punts de votació tetemàtica municipals habilitant, d'una
bandá, més espaís en les associacions i, per un_ altra, mitjançant un
vehicle que es äesplace pels barrís. Aquesta opció ampliaria els punts
de votaciÓ ifacilitaria la participació.

8.
- Al punt 5, afegir que s'establisquen fases ben diferenciades com són la

piesentació präpo'stes, la recollida de suporls, la selecciÓ i execuciÓ. Per
ä açò, plantégein la creació d'una pàgina web específica que arrep.legue
tota la informäció i que permeta realitzar un seguiment tant als projectes
en marxa, com conèixer els que hagen sigut descartats'

g.

període d'esmena: tal com succeeix en altres àmbits de I'administraciÓ,
propostes
es podria establir un mecanísme pel qual donat el cas que les
negativa,
siga
però
la
resoluciÓ
passen
el
filtre,
i
tinguen els suports
disiposen d'un període de 10 dies perquè es puga modificar'
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