ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
CIUTAT VELLA DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2018
En el Centre municipal de Juventut “Mesón de Morella”, situat al carrer de l’Hostal de
Morella 2 baix, de la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia 4 de juliol de 2018. Sota la
Presidència de Sra. Pilar Soriano Rodríguez, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Districte
de la Junta municipal de Ciutat Vella, amb l'assistència dels i les components del mateix; pel
Grup Compromís, Sr. Jesús María Timoneda i Timoneda, Sr. Alberto Díez Esteban i Sr. José
Miguel de Vicente Petreñas; pel Grup Socialista, Sra. Rosa María Domínguez Gómez i Sr.
Miguel Ángel Ramírez Millán; pel Grup València en Comú, Sra. Pepa Petrer Piqueras; pel Grup
Popular, Sr. Iván Escrivá Roig, i pel Grup Ciutadans, Sr. Santiago Vea Alemany i Sr. Juan
Cristóbal Soriano Duro, actuant com a Secretària Sra. Mónica Giner Gandul.
Assisteixen així mateix la vocal suplent del Grup València en Comú Sra. Amparo Ridaura
Masià i la vocal suplent del Grup Ciutadans Sra. Francisca Real Roig.
Oberta la sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'Ordre del dia
i s'adopten els següents Acords.

1

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 11
D'ABRIL DE 2018
Pregunta la Presidenta si els i les membres del Consell estén d’acord amb el texte de l'acta
de la sessió anterior, al que els/es assistents asenten.
S'aprova per unanimitat l'Acta de la sessió anterior per els/les vocals del Consell Municipal
de Districte.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INFORME DE LA PRESIDÈNCIA
Abans de començar, la Presidència dona la benvinguda al nou vocal del grup Socialista, Sr.
Miguel Ángel Ramírez Millán.
Seguidament, procedeix a efectuar la lectura del Informe de Presidència:
“1. Convocatoria DecidiMVLC 2018
Primer moltes gràcies a les persones que han participat en el grup de treball de la Junta
Municipal per debatre i fer propostes des del grup.
Tenim un total de 540 projectes per a tots els districtes de la ciutat molt diversos que
mostren com la ciutadania aposta per:
- Propostes que respecten el medi ambient, amb més parcs i horts urbans.
- Propostes que busquen reapropiarse de l'espai públic des del col·lectiu.
- Propostes que aposten per més zones verdes.
- Propostes de zones esportives en els districtes que siguen espais de trobada entre la nostra
joventut.
- Proposades que continuen apostant per la mobilitat sostenible i la sostenibilitat.
En Ciutat vella s’han presentat un total de 25 projectes.
D’ells s'han consensuat i prioritzat per part del grup de treball 6 projectes:
- Instal·lació d'Urinaris en el centre històric.
- Remodelació i sanejament de la Plaça Faller Jesús Maroto
- Instal·lació de bancs a Ciutat Vella
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- Projecte d'Urbanització de l'Avd. De l'Oest
- Rebaixar vorades per a millorar l'accessibilitat universal.
- Instal·lar urinaris en diferents punts de Ciutat Vella.
A banda, s'han presentat, per part de la ciutadania un total de 19 projectes:
- Instal·lació d'urinaris en el centre històric.
- Remodelació i sanejament de la Plaça Faller Jesús Maroto
- Instal·lació de bancs a Ciutat Vella
- Projecte d'Urbanització de l'Av. de l'Oest
- Rebaixe vorades per a millorar l'accessibilitat universal.
- Jardins verticals urbans en Ciutat Vella
- Programa d'esterilització de gats valencians
- Carril Bici Av. L'Oest: Plaça del Tossal-Plaça Bruixotes/ Av. Oest- Sant Agustí.
- Fonts públiques d'aigua potable en el centre
- Bancs en la plaça del Patriarca
- Parc supertoboganes en Ciutat Vella
- Instal·lar urinaris en diferents punts de Ciutat Vella.
- Parc Calle Hospital-Vinatea
- Solar de la C/ Salvador transformar-ho en Parc
- Tractament anti termites generalitzat
- Fomentar rutes de vianants en Velluters: Passos de zebra en C/ Maldonado
- Accessibilitat per a accedir pel pas de les Torres de Quart i Serrans.
- Disminuir la insolació de Ciutat Vella
- Convivència sana i medi ambient.
Ara, és la fase de donar suport als projectes perquè passen a la següent fase, a l'estudi
dels serveis tècnics. Són 30 suports per als projectes dels districtes de la ciutat i 15 per als
projectes dels pobles.
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Podeu anar a rebre informació o suport per a participar en les Juntes Municipals i als
Centres Municipals de Joventut. Aquesta fase per a donar suport acabarà el 5 de Juliol. Cada
persona tindrà 5 suports i pot canviar-los fins al últim dia.
Després de l'estudi dels equips tècnics, les propostes que siguen viables passaran a la fase
de votació final, que serà del 15 al 30 de Setembre.
2. Reglament de participació
En aquest moment des de la Regidoria de Participació estan realitzant l'esborrany del futur
reglament de participació i la modificació del reglament orgànic de l'administració en els
articulats que regulen les Juntes Municipals de Districte. Aquest reglament té com a base el
model de participació, que va ser el resultat d'un procés de participació ciutadana.
S'ha realitzat la primera consulta pública i es finalitzarà la redacció de l'esborrany en tornar
de l'estiu. Després es donarà a conéixer a la ciutadania per fer les propostes oportunes.
3. Subvencions de participació
Com us vàrem informar, el passat mes de març és varen aprovar les convocatòries per a
subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació
ciutadana dirigides al foment de l'associacionisme. La quantitat de 215.000 euros, s'ha distribuït
entre les 7 Juntes Municipals de Districte de la següent forma:
Junta Municipal de Ciutat Vella 19.000,00 €
Junta Municipal d’Abastos 26.700,00 €
Junta Municipal de Russafa 38.400,00 €
Junta Municipal de Patraix 26.000,00 €
Junta Municipal de Trànsits 44.000,00 €
Junta Municipal de Marítim 41.400,00 €
Junta Municipal d’Exposició 19.500,00 €
En aquests moments no pot determinar-se la quantia definitiva assignada en concepte de
subvenció a cada entitat, ja que conforme a les bases de la convocatòria, es constituirà una
Comissió Tècnica de Valoració en cadascuna de les Juntes Municipals de Districte que avaluarà
els projectes que es presenten en la seua demarcació territorial. Aquesta comissió es reunirà a
partir de la setmana del 2 de Juliol.
Després de la valoració de les sol·licituds admeses, s'elaborarà una proposta de resolució
en la qual es concretarà el resultat d’aquesta, tenint en compte els criteris de concessió i les
disponibilitats pressupostàries. En l'informe es relacionarà les entitats sol·licitants, la puntuació
obtinguda, les actuacions a subvencionar i la quantia de la subvenció a concedir. Els acords de
concessió de subvencions es trobaran disponibles en la web municipal.
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4. Intervencions veïnals:
És important que quan la ciutadania fa una pregunta per al consell de districte, determine
bé la pregunta que es vol fer per facilitar la resposta al servei corresponent, indicant clarament la
pregunta que es vol fer, especificant si es refereix a un lloc determinant, indicant-ho bé.”
Es prega per part de la Presidència que el texte que se escriba en la fulla d´intervenció siga
llegible i en maiuscules, a fi que es puguen traslladar les respostes al més prompte possible.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
URBANISME
La Presidenta atorga la paraula a la coordinadora d'urbanisme, Rosa Mª Domínguez
Gómez.
Intervé Rosa Mª Domínguez a fi d'informar que des del grup de treball d'urbanisme s'ha
efectuat la coordinació de les propostes que s'han presentat en “Decidim VLC”. No obstant això,
per problemes informàtics es van quedar fora de presentació algunes d'elles, per la qual cosa es
va decidir en el grup presentar-les en el Consell perquè, a través de la *Presidència, es
traslladaren a les Regidories que podien assumir-les. Seguidament Rosa Mª Domínguez
procedeix a relacionar aquestes propostes:
A la Delegació de Medi Ambient: Ampliar els Jardins de Guillem de Castro i
Soterrament de contenidors
A la Delegació de Protecció Ciutadana: Atés que s'està redactant l'Ordenança de
Civisme, que es tinga en compte la possibilitat de col·locar en els senyals de trànsit unes que
recorden les normes de civisme i les sancions que comporten la seua infracció.
A la Delegació de Turisme, senyalitzar, com s'ha fet al Carrer Sant Vicent, amb el
camí de Sant Jaume, la via Augusta..., la localització de la muralla islàmica mitjançant la
col·locació d'algunes plaques per l'entorn.
A la Delegació de medi ambient, la reposició d'un dels arbres (una llimera) que s'han
llevat a causa de la reforma de la Font del Negrito escomesa per la Delegació del cicle integral de
l'Aigua.
En la Plaça de Viriato, creu que és de la Generalitat, pot desenvolupar algun projecte
de crear una zona d'ombra, a fi d'aconseguir una plaça més amable.
Acaba la seua intervenció Rosa Domínguez sol·licitant que s'inste des del Consell a les
Regidories implicades, al que la Presidenta assente, però recordant que des que es van instaurar
els pressupostos participatius el pressupost assignat a cada Delegació és zero. No obstant això es
pren nota sobre aquest tema.
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Finalment, Rosa Domínguez agraeix la cessió de l'espai de la Fonda de Morella efectuada
per la Delegació de Joventut per a la celebració del Consell, al que s'uneix la Presidència i
sol·licita que fins que estiga habilitada la nova Junta de Districte de Ciutat Vella, es permeta la
celebració dels plens del consell i de les reunions dels grups de treball en aquest espai, donat els
problemes d'accessibilitat que té l'actual seu de la Junta de Districte.
La Presidència pren nota i donarà trasllat a la Delegació de Joventut. No obstant això,
precisa que en la nova Junta serà accessible i es podran celebrar les reunions dels grups de
treball, però difícilment, per qüestió d'espai, es podran celebrar les sessions dels Consells de
Districte, per la qual cosa hi haurà de continuar peregrinant a aquests efectes.
CULTURA
La Presidenta atorga la paraula al coordinador de cultura, Alberto Díez Esteban.
Intervé el coordinador Alberto Díaz Esteban per a informar en primer lloc, que s'han
celebrat les tres activitats previstes per al primer trimestre de l'any: El concurs de pintura ràpida,
el dia de la música i el concurs d'escacs.
Respecte al concurs de pintura, informa que en el dia d'ahir, 3 de juliol, es va reunir el Jurat
per a atorgar els Premis. Procedeix a la lectura de l'acta:
“A València, 3 de juliol de 2018, a les 19.30 reunits els membres del Jurat del Concurs de
Pintura ràpida Alberto Díez Esteban, Juan Soriano *Duro, Amparo Ridaura Masia, Manuel
Prieto Albert, després de la valoració de les obres presentades acorden concedir els següents
premis:
Primer premi: Antonio Sánchez Serrano
Segon premi: Juan José Muñoz.”
En tercer lloc, Alberto Díaz sol·licita que es ratifique pel Consell la proposta de
reconeixements que atorgarà la Junta en l'Acte institucional, que es va aprovar per unanimitat pel
grup de treball en la reunió del 29 de maig, en les següents candidatures:
- Reconeixement al col·lectiu promotor de la cultura valenciana: Associació d'estudis
fallers.
- Reconeixement a l'entitat per la seua labor en l'educació i la cultura: Col·legi Major
Rector Peset.
- Reconeixement a col·lectius socials destacats per la seua trajectòria en el Districte:
Associació de venedors del Mercat Mossén Sorell i Associació Ciutat Vella Batega.
- Reconeixement a l'entitat col·laboradora amb la JMD: Unió Musical Centre Històric
- Reconeixement a la trajectòria personal en el Districte: Família Civera Martínez
(Orxateria El Collado)
- Reconeixement a la trajectòria personal: Felipe Garín.
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Així mateix, i com és habitual, es va decidir entregar reconeixements als ex–vocals de la
JMD, corresponent-los enguany a Manolo Muela i a Pepe Cabezuelo.
Es ratifica la proposta dels reconeixements per unanimitat del vocals assistents.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El vocal Jesús Mª. Timoneda informa que l'any 2017 es va aprovar un projecte per a
afavorir el xicotet comerç, però en aquest moment es troba pendent que el col·lectiu de
comerciants, atés que ara es troba en campanya estival, fixe la data per a la instauració del mateix
(projecte de “Jardí discontinu”).
Informa així mateix que s'ha aprovat per unanimitat en el grup de treball el projecte per a
l'any 2018, estant pendent de desenvolupar i presentar, tractant-se d'un projecte denominat en
principi “Vindre al centre és salut” per a promocionar que la gent dels diferents districtes vengen
al barri de manera sostenible i facen ús de la varietat de comerços del centre històric.
ACCIÓ SOCIAL
Pren la paraula la representant del grup de treball d'acció social, Pepa Petrer, qui procedeix
a llegir el següent informe:
“1.- Mujeres maltratadas.- Desde Alerta Feminista se ha apoyado con manifestaciones y
debates varias reivindicaciones para que se mantuviese en el Presupuesto del gabinete de
gobierno del Sr. Rajoy, la cantidad prometida para paliar con medios la lacra del maltrato a
mujeres, ya que había sufrido un descenso a casi la mitad.
Se advierte que el 016 queda borrado en el teléfono fijo pero no en el teléfono móvil,
donde hay que borrarlo.
Desde el grupo de “Prematuros”, se informa que las charlas sobre igualdad dadas en el
Instituto del Carmen han sido un éxito.
2.- Visitas y colaboraciones: Se mantienen las citas con Dr. Fornos director de Primaria
del Hospital General, al cual pertenecemos, para establecer en primer lugar en plan "piloto"el
consejo de Salud de Zona (aprobado por ley pero todavía no está en marcha dicha ley), en
segundo lugar tenemos pendiente un nuevo Centro de Salud para el distrito.
Apoyo directo a las movilizaciones del Dto. a causa de los desahucios de vecinos del
barrio debido a la subida desproporcionada de los alquileres, con el consiguiente deterioro del
concepto de barrio. Se sigue exigiendo en el PEP la construcción de viviendas de renta baja, de
alquiler social y cooperativa de viviendas.
Seguimos desde la mesa de convivencia de Escoltem Velluters insistiendo sobre la
situación de droga, salud mental deteriorada y en general de los “sin techo”, por lo que hemos
solicitado hablar con la regidora de Bienestar Social para información sobre el Albergue de la
plaza del Pilar.
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3.- Actividades:
a) La actividad intergeneracional, Jocs populars de lAios 2ª edición se celebró en Marzo,
entre el Colegio público Sta Teresa, y la plaza del Carme, incluido el Palacio de Pineda, y como
ya quedamos, existe un dossier de la actividad y su desarrollo que incluye cuestionarios y
evaluación cuya depositaria es la técnica de la JMD, y está a disposición de todo aquel que lo
solicite. También (como en la 1ª edición) se ha editado un vídeo para quien lo pida, al margen
del Dossier.
b) El grupo de teatro "transformers" (de transexuales) hicieron la obra sobre la
"memoria" de Margarida Borrás apoyado por Escoltem y promocionado por el Ayuntamiento
(lgualdad) frente a la Lonja.
4- Seguimos trabajando conceptos distintos para hablar en Renta básica Universal desde
un mismo idioma. Está siendo un interesante ejercicio.”

La Presidenta pregunta si algú desitja intervindre. Intervé el vocal Iván Escrivá, a fi
d'aclarir, respecte als pressupostos de govern, que el pressupost no s'aconseguia perquè s'havia
destinat molts diners a altres partides que estan ja integrades en altres pressupostos, i que ésto ja
es va tractar i es va aclarir i es va debatre en el grup de treball. La Presidenta accepta l'esmena
del vocal Iván Escrivá.
Intervé així mateix la Presidenta per a donar trasllat d'una informació, a prec de Rosa
Domínguez, que ha hagut d'abandonar abans la sessió: Que dijous que ve 19 de juliol, a les 19 h.,
s'efectuarà la presentació de la versió preliminar del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, en
el Museu de la Ciutat.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
La Presidenta informa que no hi ha Mocions per a debatre.
PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
La Presidenta informa que han segut retirades, per part dels proponents, les preguntes
incloses en els punts 5 i 7 de l'Ordre del dia, i entrega per escrit còpia de les respostes a la resta
de preguntes formulades en la sesió anterior.
(S'incorpora a la sessió Sr. Pablo Carreres Gargallo, vocal del Partit Popular).
Seguidament la Presidència crida a les persones interesades que van presentar en el Consell
anterior fulles de participació, a fi de entregar les respostes, pero no es troben presents.
Abans de continuar amb les intervencions veïnals, la Presidenta pregunta si es desitja
formular per part dels vocals algun prec.
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Intervé el vocal Juan Cristóbal Soriano en relació a una moció presentada pel seu grup en
el mes d'octubre passat, relativa la reparació de rajoles a Ciutat Vella, que va ésser aprovada.
Argumenta que s'han reparat algunes, però falten unes altres, per exemple al Carrer Triador. La
Presidenta es toma nota a este respecte.
Continua Cristóbal Soriano afirmant que en un’ altra pregunta que es va fer al Consell de
Gener es va preguntar si havia pressupost per a la reparació de rajoles. Intervé la Presidència per
a aclarir que els pressupostos s'aproven al desembre, amb la qual cosa, si al gener no hi havia
consignació pressupostària sobre aquest tema, ara el més segur tampoc n'hi haurà, excepte que si
haja fet alguna modificació. Sí que es poden abordar actuacions puntuals de reparació a través de
OCOVAL, que es atesa a les 72 hores. Pero moltes vegades es necesari un pla integral de
reparació.
El vocal Juan Cristóbal Soriano prega que es consigne una quantitat sobre aquest tema per
al pròxim pressupost. La Presidenta pren nota al respecte.
5
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Santiago Vea, del grup Ciutadans, sobre conversió en zona de
vianants de la Plaça Ciutat de Bruixes (Núm. expedient O-89CIU-2018-0000155-00)
"En relación con el proyecto aprobado de la plaza Ciudad de Brujas, se aprecia una
circulación de vehículos, mayor de la esperada, entre estos vehículos hay autobuses,
posiblemente para dar la vuelta en la misma plaza e incluso para poder continuar hacia la calle
Murillo, pasando a menos de cinco metros de un Monumento Histórico Artístico Nacional, como
es la iglesia de los Santos Juanes. Viéndose afectado de esta manera el proyecto previsto de
peatonalización de una plaza, que difiere mucho de una pacificación urbanística prevista y
esperada por su equipo de gobierno y por todos los vecinos. Por este motivo se realizan las
siguientes PREGUNTAS:
- ¿Van a realizar alguna modificación de mejora, para contribuir a una mayor
peatonalización de la plaza Ciudad de Brujas?
- Esperando que su respuesta sea afirmativa ¿De qué manera plantean realizar y en qué
consisten estas mejoras?"
RESPOSTA (UNITAT QUE RESPON C1507 - REG. MOBILITAT SOSTENIBLE)
"La redacción del proyecto de reurbanización de la Plaza Ciudad de Brujas es competencia
de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio".
6
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal Francisca Real, del grup Ciutadans, sobre fallada de la
il·luminació nocturna C/ Trinitaris i voltants (Núm. expedient O-89CIU-2018-0000155-00)
"Al parecer, los días 20 y 21 de marzo carecieron de iluminación nocturna las calles
Trinitarios, San Luis Beltrán, Venerables, Plaza Comte del Real y alrededores, permaneciendo a
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oscuras en horario nocturno, sin iluminación alguna de sus farolas. Siendo una zona
suficientemente extensa, prioritariamente peatonal y que sin iluminación permanecen muy
oscuras y sin visibilidad alguna, con tránsito suficiente tanto residente como visitante y sin
conocimiento de la zona, se dan dificultades evidentes y riesgos suficientes para la movilidad y
desplazamiento de las personas, siendo área de paso.
PREGUNTAS
1.- ¿Cual ha sido la causa de este apagón generalizado? ¿Había constancia de este
incidente? Era previsible?
2.- ¿Que medidas inmediatas se tomaron “in situ” tales como señalización alternativa,
presencia policial, etc. , para mitigar los efectos?
3.- ¿Existe algún plan o protocolo de actuación para estos apagones, tales como
señalización alternativa, presencia policial etc?"
RESPOSTA (UNITAT QUE RESPON C1505 - REG. PERSONAL, SERV. CENTRALS I
DEVESA-ALBUFERA)
Ni la contracta ni la Secció d'Enllumenat tenen constància d'aquest apagat. Va haver-hi un
apagat parcial d'una línia el dia 23 de març a les 20:20 h. i es va reposar servici a les 21:15
h.aproximadament.
El servici de manteniment presta servici les 24 hores tots els dies de l'any, i hi ha una
inspecció nocturna que vigila els carrers.
No obstant açò i per a facilitar el servici d'atenció a la ciutadania, hem habilitat una eina
enla pàgina web www.valencia.es en bústia ciutadana on es pot comunicar qualsevol incidència
en la via pública que la trasllada directament a la contracta per a la seua resolució.
7
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Santiago Vea, del grup Ciutadans, sobre nova rampa d'accés al
garatge situat a la plaça Ciutat de Bruixes (Núm. expedient O-89CIU-2018-0000155-00)
"En relación con el garaje situado en la plaza de Brujas, está previsto realizar una rampa al
principio de la calle Editor Manuel Aguilar, la ejecución se supone inminente. En esta calle el
tráfico es muy elevado, no solo de vehículos, sino también autobuses, con los consiguientes
problemas que generan al vecindario, y sus lógicas quejas vecinales que ustedes también
conocen, la creación de la rampa aumentará este tráfico y los problemas a los residentes. A esa
altura de la calle, se ha de ampliar la acera opuesta a donde va la rampa, unos do smetros tiene
actualmente, dado que es muy estrecha para los peatones, continúa queja también, porque además
paran los autobuses, por tanto, van a crear otro problema sin solución al realizar la rampa.
El edificio que está previo al lugar donde crear la rampa, está fuera de ordenación urbana,
produciéndose un estrechamiento inferior a un metro de la acera, la rampa, crearía un
conflictomayor en este paso. Dado que han habido problemas en los edificios cercanos al
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parking, así lo afirman los vecinos, desperfectos ocasionados en las fincas colindantes,
aparecieron grietas, filtraciones de agua y movimientos en los cimientos. Van arriesgarse al abrir
una rampa más, y provocar mayores desperfectos. Ustedes me dijeron en su anterior respuesta
que el gobierno anterior no hizo la rampa por dejadez, tal vez fue porque eran más conscientes de
los problemas que podía acarrear. Finalmente, se van a comunicar el aparcamiento de Parcent,
situado en Juan de Villarrasa yel aparcamiento de ciudad de Brujas.
Por este motivo se realizan las siguientes
PREGUNTAS
- ¿Por qué no ahorrar costes y utilizar las dos rampas ya existentes en el parking de
Parcent?
- ¿Hay algún estudio relacionado con el impacto mediomabiental de contaminación
acústica y atmosférica en el proyecto o informe de este nuevo acceso?
- La ampliación de las aceras de ambos lados de esta altura de la calle Editor Manuel
Aguilar, que está pendiente, ¿cómo han planteado solucionarlo si se hace una rampa a esa
altura?"
RESPOSTA (UNITAT QUE RESPONC1507 - REG. MOBILITAT SOSTENIBLE)
".- 1 ¿Por qué no ahorrar costes y utilizar las dos rampas ya existentes en el parking de
Parcent?
La conexión con el aparcamiento de D. Juan de Vilarrasa se tendrá que cerrar para la
puesta en servicio del de Ciudad de Brujas, ya que en dicho momento no habrá finalizado el
plazo de concesión del primero. Cuando finalice el plazo de concesión, si así se decide, se podrán
unir siempre y cuando se reforme el de D. Juan de Vilarrasa para cumplir las especificaciones de
la Ordenanza de Aparcamientos y del Código Técnico de la Edificación, lo que implicará una
importante inversión para la renovación de todas las instalaciones.
.- 2 ¿Hay algún estudio relacionado con el impacto medioambiental de contaminación
acústica y atmosférica en el proyecto o informe de este nuevo acceso?
Dadas las características y contenido del presente proyecto, el mismo no está sujeto a
Evaluación de Impacto ambiental (Ley 2/1989 y Decreto 162/1990 de la Generalitat Valenciana).
.- 3 La ampliación de las aceras de ambos lados de esta altura en la calle Editor Manuel
Aguilar, que está pendiente, ¿cómo han planteado solucionarlo si se hace una rampa a esa altura?
Cuando se realice la expropiación se podrá eliminar el estrechamiento que se produce en
laesquina del edificio más próxima a la Avenida del Oeste."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS
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No s'entrega cap fulla de participació.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 19.45 hores, estenent-se
la present Acta, que signa amb mi la Presidència, de tot la qual cosa com a secretària en dono fe.

LA PRESIDENTA
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