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 17 D'OCTUBRE 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 27 d’octubre de 2018. Davall 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. Albert David Mondragón i Sr. José
Miguel de Vicente Petreñas; pel Grup Socialista, Sra. Rosa María Domínguez Gómez i Sr.
Miguel Ángel Ramírez Milán; pel Grup València en Comú, Sra. Pepa Petrer Piqueras; pel Grup
Popular, Sr. Pablo Carreres Gargallo, Sr. Iván Escrivá Roig i Sr. Juan Gallo González, 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 Sr. Alberto Díez Esteban, vocal suplent del Grup Compromís, i
Sras. Francisca Real Roig i Amelia Parroquia, vocals suplents del Grup Ciutadans.
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 4 DE
JULIOL 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
Sra. Pilar Soriano procedeix a donar trasllat de l'Informe de Presidència:
1. Protocol d’activitats de la Junta Municipal:
Fins ara el pressupost de que disposava la Junta es destinava quasi tot al grup de cultura. A
partir d'ara, cada JMD tindrà uns diners assignats per a les activitats de la JMD, és a dir, no
solament el grup de treball de cultura tindrà un pressupost assignat sinó que s'assignarà el
pressupost per a tots els grups de les JMD amb la finalitat de que aquells grups que vulguen
realitzar activitats que requerisquen d'un pressupost puguen realitzar-les.
Les coordinacions de cada grup, el/a animador/a i les presidències de la JMD es reuniran
per a veure el nombre de propostes que té cada grup i arribar a un consens per al repartiment
pressupostari entre les activitats proposades pels grups.
2. Pressupost per a la JMD:
En concret a la Junta Municipal de Ciutat Vella li correspon un pressupost total de
14.731,00 €. L'any passat va ser de 13.000,00 €.
3. Subvencions de foment de la participació ciutadana:
Està desenvolupant-se l'expedient de subvencions a la participació ciutadana, que es troba
en la recta final.
4. Decidim València:
Els projectes més votats que es realitzaren en el districte corresponent d'aquesta Junta
Municipal són:
Ciutat Vella:
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Projecte

Cost

Instal·lació de bancs en Ciutat Vella

18.000 €

Projecte de reurbanització de la Av. Oest

64.397 €

Parc C. Hospital-Vinatea

80.000 €
162.397 €

Està en fase d'informació de l'advocacia i eixirà a licitació en breu el projecte de la plaça
de Centenar de l'Emploma. Es tracta d'un projecte de participació de 2017 i segurament l'obra
començarà a la fi del 2019 o principis del 2020. El projecte es realitzarà, però no té cap agilitat
pel mecanisme administratiu. Ha canviat la llei de contractes i el procediment de licitació és un
procediment més garantista però també més llarg.
5. Nova seu de la Junta Municipal de Districte:
El dia 2 d'octubre de 2018 es va signar l'acta de replanteig i l'inici de l'execució de l'obra
per a la nova seu de la Junta Municipal de Ciutat Vella. L’obra tindrà una durada de 14 setmanes
i s'executarà per un pressupost de 261.864,39 €.
La seu de Junta Municipal de Ciutat Vella es trasllada des del carrer Micalet, per
problemes d’accesibilitat, a un edifici de la plaça d’Alfons el Magnànim. Donades les
característiques de la nova seu, els Consells de Districte es tindran que celebrar de forma
itinerant, en diverses dependències de l´àmbit de Ciutat Vella.
Seguidament la Presidenta obri un torn de preguntes.
Intervé una ciutadana a fi de preguntar sobre el projecte de Centenar de la Ploma. La
Presidenta contesta que ara mateix no disposa dels planols. La ciutadana exposa que existeix un
problema de desballestaments en els garatges i finques de voltant, que no existeix un sistema de
drenatge de l'aigua i pregunta si està contemplat en aquest nou projecte. La Presidenta afirma que
en tots els jardins està previst aquest sistema, i per descomptat també està contemplat en aquest
projecte. La ciutadana sol·licita una reunió per a recaptar més informació sobre aquest, al que la
Presidenta facilita el correu electrònic de la Delegació de medi ambient a aquest efecte.
Pren la paraula el vocal del Grup Popular, Pablo Carreres Gargallo, per a manifestar que,
des del grup Popular, es considera important dedicar una part de la sessió a celebrar algunes de
les decisions preses per l'Ajuntament i alguns assoliments obtinguts en l'àmbit de Ciutat Vella:
o

La compra de les covetes del Carmen

o

El desbloqueig de la façana flotant de la Plaça de l'Arbre núm. 2.

o
Felicitar a la Policia Local que des d'aquest estiu ha efectuat intervencions
importants a Ciutat Vella per als pocs efectius dels quals ha disposat.
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o
Traslladar la felicitació al Club d'escacs de Ciutat Vella que aquest estiu va
organitzar el Festival internacional d'Escacs.
o
Felicitar així mateix l'agrupació de Falles del Carmen, que malgrat les inclemències
meteorològiques, van celebrar un mig any faller espectacular
o
Recordar també que gràcies a l'esforç de tots/es, la política i el suport veïnal,
havent-se commemorat la Gran Riuada que va afectar moltíssim al Carmen, hui és possible
celebrar el Consell de Districte en unes instal·lacions que van estar inundades fa 61 anys.
La Presidenta agraeix la intervenció de Sr. Pablo Carreres Gargallo.
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'han
treballat els pressupostos participatius. Un dels pressupostos que s'ha quedat fora és el la
remodelació de la Plaça de Maroto, que des del grup d'urbanisme es considerava clau per a un
nou model de barri, un barri per a veïns i veïnes, per a viure i per a famílies. Per això es vol
instar, a través de la Junta Municipal, perquè en l'elaboració dels pròxims pressupostos es tinga
en compte aquest projecte.
Un altre dels temes que es va tractar és el de l'enllumenat als carrers, ja que alguns veïns i
veïnes s'havien queixat que havia disminuït. Per la qual cosa es va acordar demanar un informe
per a saber els criteris que s'havien seguit referent a això.
CULTURA
La Presidenta atorga la paraula al coordinador de cultura, Alberto Díez Esteban.
Intervé el coordinador Alberto Díaz Esteban per a informar de les activitats previstes per a
l’últim trimestre de l'any:
-

L’acte institucional

-

Certamen fotogràfic

-

Certamen de poesia curta.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES
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El vocal Jesús Mª. Timoneda informa que el pròxim dia 24 a les 12.30 h. s'efectuarà la
presentació de “El jardí discontinu”, projecte que va guanyar l'any passat.
Ara mateix s'està preparant el projecte 2018, que tracta sobre com acostar-se al centre de
manera sostenible.
BENESTAR SOCIAL
Pren la paraula la representant del grup de treball d'acció social, Pepa Petrer, qui procedeix
a informar sobre tot el que s'està treballant en el grup de Benestar Social:
Es mantenen les cites amb el Dr. de primària de l'Hospital General sobre la posada
en marxa dels Consells de Salut de Zona Bàsica. Segurament començaran cap a desembre com a
experiència pilot en l’Ambulatori de Nàpols i Sicília", el nostre ambulatori.
S'informa dels Fòrums i jornades que se celebren a València sobre temes que
afecten a tots i totes, però fonamentalment a les persones majors.
El grup de prematurs porta informació del projecte elaborat en AVAPREN, sobre
habilitats socials en la infància per a infants amb el risc de dificultat funcional.
El grup de violència de gènere informa sobre el treball realitzat en la plataforma
CEDAW-PV en l'elaboració de l'informe Ombra - Grevio sobre les manques en recursos i
mesures des de l'Administració pública en la lluita contra la discriminació de les dones i contra la
violència masclista.
Així mateix, vol donar les gràcies que a partir d'ara el grup de Benestar Social puga
disposar d'una xicoteta dotació del pressupost assignat a la Junta.
Abans d'obrir un torn de preguntes al veïnat assistent, la Presidenta vol donar l'enhorabona
al grup de Cultura per l'acte celebrat en el Paranimf de la Universitat fa 15 dies. D'altra banda,
indicar al grup d'Urbanisme, que la Delegació de Parcs i Jardins no pot decidir el pressupost
d'inversions, ja que aquest ve determinat pels projectes pendents i el resultat dels pressupostos
participatius, però que no obstant això, es pren nota per si hi haguera un romanent de tresoreria i
es poguera dedicar a la remodelació de la plaça Maroto. Finalment, insta al coordinador
d'Activitats econòmiques a agilitzar el projecte de 2018 donada la proximitat del tancament de
l'exercici.
La Presidenta obri un torn de preguntes relatives a les qüestions plantejades pels grups de
treball. Pren la paraula una ciutadana en representació de el veïnat del carrer la Carda a fi
d'exposar que, a causa dels canvis de sentit d'alguns carrers, sobretot a l'Avinguda de l'Oest, es
insuportable viure en la zona, a causa de l'augment de la contaminació i el trànsit del transport
privat i mercaderies a Ciutat Vella. Intervé un altre veí a fi d'explicar mitjançant un plànol com
afecta la desviació del trànsit a aquesta zona, i assegura que la situació és insostenible i no pot
funcionar, i demana solucions sobre aquest tema. La Presidenta els informa que en el punt núm.
10 de l'Ordre del dia es debatrà sobre aquest tema i que s'ampliarà la informació al respecte.
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Intervé el vocal del grup Ciutadans Santiago Vea, respecte al plantejat pel grup
d'Economia del projecte “El jardí discontinu”, per a precisar que el seu grup va votar en contra
del projecte, perquè considerava que hi havia altres alternatives, i finalment va tirar endavant
perquè va obtindre majoria, però que no hi havia consens sobre aquest tema.
4
RESULTAT: NO APROVAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000156-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SANTIAGO
VEA: Compliment de l'ordenança municipal d'accessibilitat en el mig urbà durant les obres
escomeses.
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
SANTIAGO VEA, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
"En las obras que se están llevando a cabo en el entorno de la plaza Ciudad de Brujas, en
concreto en la actual construcción de la rampa del garaje, situada en la calle Editor Manuel
Aguilar, podemos ver como se va a producir un estrechamiento aún mayor de las aceras en este
tramo. En un punto previo a la rampa, a la altura del número 4 de dicha vía, existía un
estrechamiento de la acera aún mayor, de unos 70 cm aproximadamente de anchura, por el cual,
no podían pasar sillas de ruedas y solo algunos carritos de bebé, con el consiguiente peligro que
conlleva verse obligado a tener que bajar de la acera.
Dado que actualmente se ha levantado también ese tramo de acera, previa a la rampa en
construcción, situada en el número 4 de la calle Editor Manuel Aguilar, entendiendo que ahora se
va a tener que reconstruir, realizamos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Ampliar la acera en ese punto exacto hasta 1’20 metros de anchura, que es el espacio
mínimo practicable, recogido en el artículo 6 punto 4 de la ordenanza de accesibilidad en el
medio urbano.
De esta manera podrán pasar personas con movilidad reducida y se cumplirá con lo
establecido en la ordenanza municipal en las obras que se están realizando actualmente."
DEBAT:
Després de l’exposició de la Moció pel vocal Santiago Vea, del grup Ciutadans,
seguidament la Presidenta atorga la paraula al Partit Popular. El vocal Pablo Carreres afirma que
estan d'acord amb l'exposat en la Moció.
Intervé la Presidenta a fi d'explicar que el pla de l'obra no contempla la modificació de la
vorera. Aquesta vorera té 80 cm i no té l'amplària recomanada perquè existisca un edifici que està
fora d'ordenació urbana. En el moment en què desaparega aquest edifici es podrà escometre
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l'amplària de la vorera. Per exemple, s'ha fet el mateix en dos casos al carrer Sant Pere Pascual.
Hui és imposible, amb el projecte en marxa, adequar l'amplària de la vorera.
Sr. Santiago Vea diu que la Regidoria de Mobilitat Sostenible va contestar que el
solucionar el tema de l'edifici que està fora d'ordenació seria a molt llarg termini, per la qual cosa
considera que el lògic és que s'escometa ara l'eixample de la vorera aprofitant que s'estan fent les
obres. La Presidenta diu que no és possible perquè això s'havia d'haver contemplat en el moment
de la redacció del projecte de l'execució de l'obra, no es pot modificar una planta viària que està
aprovada. El poder condicionar la vorera ve condicionat al fet que desaparega aquest edifici que
es troba fora d'ordenació urbana.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromis,
PSPV i València en comú), 5 a favor (Ciutadans i Partit Popular).
5
RESULTAT: NO APROVAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000156-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP POLÍTIC CIUTADANS SANTIAGO
VEA: Estat d'immobles i instal·lacions municipals
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS SANTIAGO VEA EN SU NOMBRE, Y EN DEL GRUPO MUNICIPAL, A
LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE CIUTAT VELLA
"En diciembre de 2017 acabó el plazo del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29
noviembre por el que por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social. Ahora mismo, el gobierno municipal tiene
pendiente un porcentaje importante de edificios e inmuebles municipales por adaptar de los que
se detectaron en la auditoría de enero de 2017 como no accesibles o mínimamente accesibles,
clasificados por el gobierno municipal como “convertibles”.
Este ejemplo visible de la falta de accesibilidad, es un indicador complementario del nivel
de deterioro, falta de correcto funcionamiento, falta de mantenimiento, falta de limpieza, o
incluso en según qué casos, abandono de los inmuebles y equipamientos de propiedad municipal,
tanto en su interior, como en sus alrededores o accesos.
Desde este grupo municipal de esta junta de distrito estamos también preocupados por el
abandono de los recintos e instalaciones deportivas. El deporte es fundamental hoy en día para la
sociedad, y debemos velar para que las personas que lo practican en instalaciones municipales lo
hagan en las mejores condiciones posibles.
A continuación se indican fotos y/o detalles de los aspectos detectados:
1.-EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
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1.1. Mercado Central:
Problemas detectados: Goteras y arbustos que salen en la misma fachada.
1.2.- Almoina:
Problemas detectados: Goteras
Fallos en los audiovisuales
Humedades
Carencias en iluminación.
1.3.- : Casa Museo Mariano Benlliure
Problemas detectados: Gestión en materia de seguridad, con el robo de una pieza de
Sorolla.
Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe presenta la siguiente propuesta de
acuerdo:
Que desde esta Junta de Distrito Municipal se inste a las concejalías competentes para
la subsanación de las deficiencias detectadas en los equipamientos públicos que se han
descrito en esta iniciativa."
DEBAT:
Després de l'exposició de la Moció pel vocal Santiago Vea del grup Ciutadans, la
Presidenta atorga la paraula al Partit Popular, qui està d'acord amb l'exposat en la Moció.
Sr. José Miguel de Vicente Petreñas intervé a l'efecte d'assenyalar que tot el referent a la
reparació dels elements del Mercat Central correspon a l'Associació de venedors i venedores del
Mercat Central, en virtut del Conveni de gestió que va signar amb l'Ajuntament el 12 de
novembre de 1986. Per contra, l’Almoina si que té problemes derivats del projecte inicial, on es
va prevaldre l'estètic sobre el pràctic, i des de la Regidoria de Patrimoni Històric s'està treballant
per a solucionar-los. Respecte a la Casa Museu Benlliure, té des de fa temps sistema de televisió
de circuit tancat, i des de 2017 es disposa de vigilància durant 24 hores.
Sr. Santiago Vea intervé argumentant que, malgrat el Conveni, el Mercat Central és de
propietat municipal, per la qual cosa caldrà posar-se d'acord per a poder realitzar aquestes
reparacions i respecte a l’Almoina, s'haurien de posar solucions immediates, a causa de les
humitats i goteres que s'han produït.
Sr. José Miguel de Vicente Petreñas afirma que no és tan senzill i que la Regidoria està
treballant en diversos projectes per a poder solucionar aquestos problemes. Sr. Santiago Vea,
respecte a la CM Benlliure, afirma que sí que és cert que existien eixos sistemes de seguretat,
però que van resultar ser insuficients.
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Intervé el vocal del Partit Popular Iván Escrivá, a fi d'exposar que el Mercat Central rep un
pressupost de l'Ajuntament per al seu manteniment, que igual és insuficient, i potser s'hauria de
revisar. Intervé el vocal del mateix grup Pablo Carreres afirmant que per a altres coses hi ha
pressupost, com per exemple els 42.000,00 € que s'han destinat fa poc per a la formació en
valencià, i no obstant això per a una necessitat com l'exposada no hi ha pressupost. Iván Escrivá
diu que la resposta hauria d'haver sigut més elaborada; sí que hi ha un pressupost assignat
municipal però és insuficient.
Intervé la Presidenta, dient que creu recordar que el Mercat Central percep una dotació de
200.000,00 € anuals, i el Cabanyal 50.000,00 €, que són els dos únics mercats que són
autogestionats, i procedeix a llegir l'apartat del Conveni relatiu a les “Obligacions del
concessionari”, on s'especifica l'obligació del concessionari de mantindre en bon estat de
conservació pel seu exclusiu compte les obres i instal·lacions del mercat.
D'altra banda afirma que sempre que s'ha pogut invertir a través de diversos plans
d'inversió en el Mercat Central s'ha fet, tant per part d'aquest govern municipal com per part dels
anteriors. Ara bé, si s'opta per un model de gestió com el que té aquest mercat, té les seues coses
bones però també cal assumir els seus inconvenients.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromis,
PSPV i València en comú), 5 a favor (Ciutadans i Partit Popular).
6
RESULTAT: NO APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000083-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ PRESENTADA PEL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PABLO
JACOBO CARRERES GARGALLO: Explicacions sol·licitades per la Comissió de peticions
del Parlament europeu sobre augment de la contaminació en l'Avinguda de l'Oest.
LOURDES BERNAL SANCHIS - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR A LA JUNTA DE DISTRITO
DE CIUTAT VELLA - VALENCIA ASUNTO: EXPLICACIONES SOLICITADAS POR LA
COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE AUMENTO DE LA
CONTAMINACIÓN EN LA AVENIDA DEL OESTE.
"El pasado mes de septiembre la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió
pedir al Ayuntamiento de Valencia nuevas explicaciones sobre el aumento de la contaminación y
los ruidos en avenida del Oeste.
Una petición que nace de la insistencia y tesón de los vecinos que padecen a diario las
consecuencias de los cambios que de manera unilateral y sin contar con nadie se llevaron a cabo
en este punto clave en el centro de la ciudad generando con ello un incremento exponencial de la
polución, los accidentes y los atascos.
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Una cuestión que, por cierto, parece no importar demasiado al grupo socialista europeo que
votó en contra de abordar esta situación que de manera tan evidente nos afecta a los vecinos que
transitamos, vivimos o trabajamos en esta zona.
En base a la anterior exposición planteamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1) Instar al equipo de gobierno a informar a esta junta de distrito sobre si ya han remitido a
la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo las explicaciones solicitadas y de ser así hacer
de dominio público las mismas a los vecinos.
2) Solicitar que se aporte a esta Junta de Distrito los informes, recomendaciones o
reivindicaciones de colectivos, comerciantes o vecinos que pudieran justificar la adopción de la
medidas de modificación de la circulación en la Avenida del Oeste.
3) Solicitar que se aporte a esta Junta de Distrito, de existir, informes sobre análisis o
mediciones de la contaminación en este punto de la ciudad y en sucaso, si existiesen también
aportar las comparativas con respectos a periodos anteriores a las mencionadas modificaciones.
4) Instar al consistorio a tener en cuenta las reclamaciones vecinales, plantear una
redefinición de las medidas adoptadas en esta vía, implementando en su caso las acciones y
responsabilidades necesarias con el fin de subsanar los problemas presentes derivados de estas
modificaciones en la circulación."
Pablo Jacobo Carreres Gargallo
Vocal del Grupo Popular de la Junta Municipal de Ciutat Vella – Valencia
DEBAT:
Després de l'exposició de la Moció pel vocal Pablo Carreres del grup Popular, la Presidenta
atorga la paraula al grup Ciutadans, qui està d'acord amb l'exposat en la Moció.
La Presidenta intervé a l'efecte de precisar que, a dia de la data, l'Ajuntament no ha rebut
cap petició de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Independentment que qualsevol
ciutadà/na pot accedir a aquesta informació, la Presidenta desitja efectuar dues consideracions:
En el passat plenari del mes de setembre de l'any 2018, en el punt 50 de l'ordre del
dia, el grup municipal popular informació relatiu a la intensitat del trànsit diari, abans i després
de la posada en marxa del doble sentit de l'Avinguda de l'Oest. Aquestes dades ja les té el grup
municipal, per la qual cosa la Presidenta insta als vocals que demanen al seu grup aquesta
informació.
El text principal que recull l'adopció d'aquesta mesura de l'Avinguda de l'Oest és el que
apareix en el Pla de Mobilitat Sostenible que es va aprovar pel grup de govern del Partit Popular
l'any 2013.
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En el passat plenari del mes de juliol, en el punt 272 de l'ordre del dia, el grup
municipal popular va sol·licitar informació sobre la contaminació ambiental en l'Avinguda de
l'Oest. Els vocals poden sol·licitar aquestes dades al seu grup municipal.
Intervé el vocal del Partit Popular Pablo Carreres, en forma de rèplica, argumentant, que,
independentment de no haja arribat la notificació a l'Ajuntament, la notícia s'ha fet pública a
nivell nacional, i que el més normal és que quan ix una notícia, s'accedisca al Registre del
Parlament Europeu per poder veure-la, que és accessible a tota la ciutadania, i es done una
explicació. La Presidenta diu que no ho posa en dubte, però que la petició oficial no ha sigut
sol·licitada formalment, per la qual cosa no s’ha fet cap informe.
Sr. Pablo Carreres sol·licita, d'altra banda, que es traslladen els informes sol·licitats pels
grups polítics a la Junta Municipal, perquè ells no han tingut coneixement. La Presidenta diu que
els i les vocals de la Junta pertanyen als grups municipals, i aquesta informació s'ha de recaptar
del seu grup, independentment que ella els facilite el punt de l'ordre del dia on es van sol·licitar
aquests informes.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromis,
PSPV i València en comú), 5 a favor (Ciutadans i Partit Popular).
7
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000083-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ PRESENTADA PEL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PABLO
JACOBO CARRERES GARGALLO: Millora urgent de l'enllumenat de Ciutat Vella
LOURDES BERNAL SANCHIS - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
"Recientemente el Ayuntamiento de Valencia informaba en un comunicado de la mejora
prevista en el alumbrado de los barrios de la zona norte de la ciudad para la que se dedicará una
dotación presupuestaria que asciende a un total de 1,45M€.
En este sentido, desde el grupo popular de esta Junta de Distrito, consideramos que el
consistorio es plenamente conocedor de la situación de especial pobreza lumínica que padecemos
los vecinos del corazón de la ciudad, donde vivimos en una inquietante y constante penumbra en
cuanto el sol comienza a ponerse, generando situaciones de de inseguridad y malestar vecinal .
De hecho basta dar un paseo por cualquiera de nuestros barrios para localizar ciertos
puntos donde los comercios y restaurantes constituyen la única fuente lumínica presente, siendo
el entramado urbano del barrio del Mercat el ejemplo más preocupante de la cuestión planeada en
esta moción.
Por ello, desde este grupo popular del distrito coincidimos plenamente con el
Ayuntamiento en la necesidad de dotar a la ciudad de una iluminación más eficiente y menos
contaminante pero esto no puede llevar consigo el ignorar y dejar de lado una necesidad urgente
tantas veces reivindicada por nuestros vecinos.
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En base a esta exposición planteamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1) Instar al consistorio a informar a la Junta Municipal de Ciutat Vella de si se tiene
intención de abordar alguna inversión en esta materia y si fuera así en qué fecha aproximada
podría llevarse a cabo y con qué presupuesto.
2) Solicitar al consistorio explicaciones precisas sobre los motivos que llevan a priorizar
otras zonas de la ciudad frente al centro y si existen informes técnicosque desaconsejen el actuar
en este sentido en Ciutat Vella o que bien consideren óptima la situación lumínica actual.
3) En el caso que no existan ni informes, ni planes, ni proyectos previstos, solicitar al
Ayuntamiento la toma en consideración urgente para poner fin a esta situación que nos afecta
tanto a vecinos y comerciantes como a la población flotante de nuestro centro de la ciudad."
Pablo Jacobo Carreres Gargallo
Vocal del Grupo Popular de la Junta Municipal de Ciutat Vella – Valencia
DEBAT:
Després de l'exposició de la Moció pel vocal Juan Gallo González del grup Popular, la
Presidenta atorga la paraula al grup Ciutadans.
El vocal Santiago Vea afirma que estan d'acord amb que existisca una il·luminació més
eficient i menys contaminant, i en eixe sentit es pronuncia a favor de la Moció.
Seguidament pren la paraula el vocal de Compromís Albert David Mondragón. Afirma que
els 1,45 m. que l'Ajuntament ha anunciat que dedicarà a l'enllumenat de determinades zones, és
pel fet que es tracta de barris que es trobaven en precarietat lumínica absoluta, oblidats
tradicionalment per l'anterior govern municipal. Pel que respecta a Ciutat Vella, és cert que s'està
notant una disminució de la qualitat lumínica del barri; això és pel fet que les bombetes es van
canviar d'acord al sistema que va donar l'ajuda per a canviar aquestes bombetes l'any 2013. Se
suposa que aquestes bombetes tenen una durada estimada de 12 anys, però és cert que 5 anys
després aquestes bombetes han perdut molta qualitat luminíca, i s'ha notat en el barri, per la qual
cosa proposa una Moció alternativa:
“Estudiar per part del Consistori la millor alternativa per donar solució al canvi de la
instal·lació realitzada l'any 2013, atés que les bombetes han perdut intensitat lumínica 5 anys
després de la seua instal·lació, quan la seua vida útil estava prevista per a 12 anys”.
El vocal Pablo Carreres replica que no es tracta d'un problema de qualitat lumínica, sinó
que no hi ha llum en alguns barris de Ciutat Vella, estan en completa penombra. Fa por passejar
per certes zones de Ciutat Vella, i ja s'havien d'haver posat solucions sobre aquest tema.
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El vocal Santiago Vea incideix que cal trobar solucions, independentment de qui siga la
culpa, si és del govern anterior o no. El que interessa és que la il·luminació de Ciutat Vella siga
suficient i eficient.
Intervé la Presidenta per a suggerir una nova redacció a la proposta alternativa, a fi de no
al·ludir directament al govern anterior i poder arribar a una unanimitat:
"Estudiar per part del Consistori la millor alternativa per donar solució al canvi de la
instal·lació realitzada”.
Intervé la vocal suplent Francisca Real del grup Ciutadans: el que es va debatre en el grup
de treball d'urbanisme, és que hi ha una bombeta encesa i tres apagades; el que es demana és que
s'encenguen més bombetes, no un canvi d'instal·lació.
La Presidenta diu que cal veure si la solució passa per encendre més llums o per canviar les
lluminàries, però és una decisió que han de prendre els tècnics. En aquest moment no s'està
debatent el que va ocórrer en el grup de treball d'urbanisme; ara el que s'ha de votar és la
proposta alternativa.
ACORD:
S'aprova per unanimitat la proposta alternativa.
8
RESULTAT: NO APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000083-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
MOCIÓ PRESENTADA PEL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PABLO
JACOBO CARRERES GARGALLO: Exempció del pagament de plusvàlua de la venda de la
seu del PSPV de C/Blanquerías (Ciutat Vella)
LOURDES BERNAL SANCHIS - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR A LA JUNTA DE DISTRITO
DE CIUTAT VELLA - VALENCIA
ASUNTO: EXENCIÓN DEL PAGO DE PLUSVALÍA DE LA VENTA DE LA SEDE
DEL PSPV DE C/BLANQUERÍAS (CIUTAT VELLA).
"Todos aquellos vecinos que vivimos en el centro de la ciudad, y que cumplimos, como no
puede ser de otra manera, con nuestras obligaciones tributarias somos conscientes de que tener la
suerte de poder residir o desarrollar un negocio en este punto maravilloso de la capital, conlleva
consecuentemente hacer frente a unos gastos más elevados como es natural en los centros de las
ciudades y todo ello pese a que muchos vecinos y comerciantes de Ciutat Vella, en algunos
aspectos nos sentimos poco correspondidos con la actuación del consistorio en determinados
aspectos.
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En este sentido, recientemente la prensa revelaba la decisión por parte de la concejalía de
Hacienda, dirigida por el partido socialista, la exención del pago de plusvalías por la venta de la
sede con la que contaban en la Calle Blanquerías y que ascenderían a un total estimado superior a
los 100.000€.
Estas plusvalías son las resultantes de una venta que asciende a 5,8M€ de un edificio del
centro de la ciudad a una cadena hotelera que a su vez es propiedad de un grupo empresarial
dedicado a la industria del juego. Una operación de venta que, por cierto fue dirigida por el hoy
ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Una vez efectuada esta operación, el PSOE solicitó al Ayuntamiento la exención del pago
de plusvalías siendo recientemente autorizada esta petición basándose en “la ley de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, aplicable a los
partidos políticos en virtud de los dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio sobre financiación de los partidos políticos”.
Una resolución en la que se reconoce, desde la concejalía de Hacienda, que la mencionada
exención “estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para
aplicar la exención en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)”.
Con todo ello, y en una situación similar vivida por otro partido político de la ciudad, el
PCE, el consistorio denegó cuatro meses después al mismo la exención del IBIamparándose en
que la ley de financiación de los partidos políticos no les exime del IBI.
En base a esta exposición que plantea una clara contradicción de aplicación legislativa y
que además afecta a un edificio emblemático del corazón de la ciudad, en aras de la trasparencia
y la ejemplaridad y con el fin de despejar toda duda tanto a vecinos y comerciantes de Ciutat
Vella que cumplen con sus obligaciones tributarias, planteamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1) Instar al consistorio a informar a la Junta Municipal de Ciutat Vella de si se solicitaron
informes técnicos a los servicios jurídicos del consistorio para ambos casos que afectan a dos
partidos nombrados en esta moción y si diferían uno de otro para tomar decisiones distintas para
dos casos similares.
2) Solicitar al Ayuntamiento que revise, aclare y exponga la aplicación jurídica precisa
para este caso planteado en la presente moción y si se hubiera producido algún error por parte de
la concejalía, se comprometa el Partido Socialista a subsanar el mismo a través pago de las
plusvalía resultante de la mencionada operación de venta."
Pablo Jacobo Carreres Gargallo
Vocal del Grupo Popular de la Junta Municipal de Ciutat Vella – Valencia
DEBAT:
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Després de l'exposició de la Moció pel vocal Iván Escrivá, del grup Popular, la Presidenta
atorga la paraula al grup Ciutadans.
El vocal Santiago Vea diu que des del grup s'entén que hi ha hagut una situació “amoral”,
no sap si legal o il·legal, però sí poc ètica, ja que es va proposar des del propi PSPV l'exempció
de la plusvàlua.
Intervé la vocal Rosa Díez del PSPV. L'exempció d'IBI que ha sigut sol·licitada pel partit
comunista no ha sigut denegada, sinó que se'ls ha requerit més documentació, i han recorregut
sobre aquest tema. L'exempció de la plusvàlua ha sigut validada per l'Agència Tributària, pel Sr.
Montoro del Ministeri d'Hisenda. Per descomptat que es fan informes, i ella té el document de
l'Agència Tributària que avala l'exempció de plusvàlua, per la qual cosa entén que no és
procedent la Moció (ensenya el document al grup popular).
La Presidenta atorga la rèplica al partit popular.
Sr. Pablo Carreres diu que, segons les consultes que ha realitzat, i segons la seua
experiència i coneixement professional, de conformitat a l'art. 9.2 de la Llei orgànica a la qual
han fet referència, el PSPV ha de pagar, no està exempt, per la qual cosa s'insta que se de trasllat
dels informes sobre la base dels quals s'ha concedit aquesta exempció.
Intervé la Presidenta incidint que una moció és una proposta d'acció política. Si es desitja
informació sobre un expedient, no s'ha de presentar una Moció, es pot obtindre directament
aquesta informació a través del grup municipal.
Intervé la vocal Rosa Díez: ella ha portat la documentació del que està plantejat en la
moció, evidentment es van sol·licitar informes tècnics, si es vol accedir a aquestos informes es
pot demanar a través del grup municipal. El vocal Iván Escrivá diu que per mitjà de la Moció
s'aprove l'accés a aquests informes.
La Presidenta diu que no té sentit proposar una Moció per a obtindre informació, ja que és
un dret. Aquesta informació es podria haver obtingut pel grup municipal a través de la formulació
d'una Pregunta.
Sr. Santiago Vea intervé a l'efecte d'incidir que des del govern municipal es va portar al Ple
una Moció per la qual se sol·licitava al Govern central que es permetera als Ajuntaments
discrecionalitat sobre si aplicar o no les exempcions fiscals, demanant a les Corts la reforma
urgent del règim fiscal, i per això no es considera ètic que el PSPV haja sol·licitat l'exempció. La
vocal Rosa Díez diu que l'exempció està avalada pel Ministeri, i que també es va sol·licitar
aquesta exempció pel partit comunista, i que se'ls ha requerit documentació.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromís,
PSPV i València en comú), 5 a favor (Ciutadans i Partit Popular).
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9
RESULTAT: NO APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000083-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
MOCIÓ PRESENTADA PEL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PABLO
JACOBO CARRERES GARGALLO: Problemàtica de circulació als carrers Carda i Murillo
LOURDES BERNAL SANCHIS - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR A LA JUNTA DE DISTRITO
DE CIUTAT VELLA - VALENCIA
ASUNTO: PROBLEMÁTICA DE CIRCULACIÓN EN LAS CALLES CARDA Y
MURILLO
"Con los cambios en la circulación adoptados por el equipo de gobierno actual en el
entorno del centro histórico de la ciudad, si existen unos vecinos verdaderamente perjudicados y
molestos estos son sin duda los residentes en el entorno de las calles Murillo y Carda en el barrio
de Velluters.
Una afirmación que viene refrendada por las numerosas peticiones de ayuda que la policía
local recibe provenientes de los problemas circulatorios generados en estas calles al concentrar
como única salida oeste del centro histórico todo el tráfico proveniente del mismo.
De hecho, a las mencionadas calles La Carda y Murillo, viene a desembocar todo el tráfico
que circula hacia el Oeste proveniente desde las calles San Vicente por el Sur, La Paz y San
Vicente por el Norte (todas estas por María Cristina), Avenida del Oeste, Pie de la Cruz, Taula de
Canvis, Moro Zeit desde el Norte, Carrasquer (tanto desde el Norte como el Sur ya que tiene
sentidos encontrados que confluyen a Murillo) y Lope de Rueda.
A este tráfico se le suman los que generan los aparcamientos al descubierto que ocupan
sendos solares sobre la calle La Carda y donde estaba el antiguo Teatro Princesa.
De esta circunstancia son plenamente conocedores en la concejalía de movilidad ya que les
han sido reiteradamente trasladadas por parte de los propios vecinos las problemáticas e
incomodidades que vienen sufriendo y a las que solo reciben respuestas evasivas o directamente
les responden que las decisiones ya están tomadas e implementadas negando toda vía de solución
o mejora de la situación planteada.
Estamos hablando de una serie de problemas que evidencian que ambas vías mencionadas
en esta moción soportan un tráfico muy superior al que sería recomendable generando, de esta
manera, una degradación continuada del entorno por los altos niveles de contaminación acústica
y ambiental influyendo además demanera determinan en la calidad del sueño, la concentración y
en definitiva en la salud y bienestar de nuestros vecinos.
En base a la anterior exposición planteamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1) Instar al equipo de gobierno a plantear las medidas necesarias para dar respuesta a las
constantes reivindicaciones planteadas por los vecinos residentes en estas calles actualmente
ignoradas.
2) Solicitar que se aporte a esta Junta de Distrito los informes, recomendaciones o
reivindicaciones de colectivos, comerciantes o vecinos que pudieran justificar la decisión en su
día de establecer estas calles como única salida oeste del centro histórico.
3) Solicitar que se aporte a esta Junta de Distrito, de existir, informes sobre análisis o
mediciones de la contaminación en este punto de la ciudad y en su caso, si existiesen también
aportar las comparativas con respectos a periodos anteriores a la mencionada modificación del
tráfico que afecta a estas dos calles."
Pablo Jacobo Carreres Gargallo
Vocal del Grupo Popular de la Junta Municipal de Ciutat Vella – Valencia
DEBAT:
Després de l'exposició de la Moció pel vocal Pablo Carreres, del grup Popular, la
Presidenta atorga la paraula al grup Ciutadans. (La vocal Rosa Díez abandona la sessió)
Intervé Sr. Santiago Vea afirmant que són conscients del problema que existeix en la C/
Murillo, i afig que fruit de la nova ordenació del trànsit, açó també succeirà al carrer Català i al
carrer Guillem Sorolla.
La Presidenta dóna el torn de paraula al veïnat assistent.
Intervé ******, veïna de Ciutat Vella, afirmant que el veïnat evidentment vol un barri per
a viure, i evidentment els carrers Murillo i Santa Teresa s'han tornat insuportables; el barri es
troba col·lapsat pel trànsit, les cues arriben des de Guillem de Castro fins al Mercat Central, tots
els dies, al que s'uneix el caos que es produeix quan es tanca la plaça de l'Ajuntament alguns
diumenges, sent un dia que el que es vol és descansar. Fa uns anys que no es pot soportar viure a
Ciutat Vella; es paga un IBI que és el doble d'altres zones de València, però no es pot viure.
Determinats carrers del districte no reuneixen l'amplària mínima, si no hi ha espai suficient als
carrers no es pot permetre aquesta intensitat de trànsit. No es pot viure ni es pot descansar. A això
s'uneix el trànsit de vehicles de mercaderies a causa de la gran quantitat de comerços que té el
barri.
Intervé ******, veí de Ciutat Vella. Subratlla les paraules de la seua veïna. Ell viu en C/
Santa Teresa. És insuportable tant estar a casa com desplaçar-se, perquè ell treballa amb
furgoneta. Per a tornar a la seua casa tarda una hora pels embossaments que es produeixen. Els
senyals de trànsit tant de Moro Zeit com a C/ Murillo no es veuen, suposa un perill conduir.
Intervé ****** afirmant que l'eterna oblidada és la C/ Llanterna, que és hui una autopista,
és l'única eixida des de l'Av. de l'Oest al centre. El carrer Sant Vicent és un altre tap, la qual cosa
fa que la quantitat de trànsit siga inaguantable.
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Intervé la Presidenta afirmant que açó és un tema conceptual. Cal pensar que aquest barri
acabarà tancat completament al trànsit. La circulació a Ciutat Vella en un futur molt pròxim serà
restringida, s'ha de reduir únicament al veïnat resident. En aquestes polítiques d'anar cada vegada
convertint més zones en zones de vianants, i en la reordenació de certs carrers, a la situació que
actualment pateixen Cardà i Murillo se suma la situació de les obres en Plaza Brujas. S'ha hagut
de desviar part del trànsit degut a aquestes obres, però la finalització d'aquestes obres és
imminent.
Intervé ******, veí de la C/ Murillo. Les obres de l'Av. Oest van augmentar el problema
però el problema era anterior. El preu a pagar perquè els carrers com Quart i Serrans, i el tros
enfront de la Loja estan lliure de tràfic perquè els/les regidors i regidores poden fer-se la foto és
molt alt, és la saturació que hui es té en C/ Llanterna, en C Cardà... D'altra banda, en principi
s'havia posat un cartell en C/ Maria Cristina amb Carabasses, en el qual es deia que només podien
passar residents, però aquesta restricció no la respecta ningú. Aquesta mateixa restricció hauria
d'estar en retrobament de Plaça Mercat amb Carrer La Carda. El Carrer Murillo i Carrer Cardà és
l'única eixida a l'oest de tot el trànsit que ix de Ciutat Vella, i això no és un tema conceptual, és
alguna cosa que cal replantejar.
Intervé la Presidenta per a replicar que la conversió en zona de vianants de la Llotja o la
peatonalització de la Plaça del Mercat no és un capritx polític, sinó un requisit per a conservar la
condició de Patrimoni de la Humanitat, és un mandat que es tenia des de feia molts anys, sent
aquest govern qui l'ha executat.
D'altra banda, la Delegació de Policia Local és qui ha de vetlar per a sancionar a qui no
estiga complint els senyals de trànsit o les Ordenances municipals. Amb la qual cosa s'ha d'instar
a la mateixa que alcen actes d'infracció, que és qui té la capacitat per a sancionar a qui estiga
incomplint les Ordenances.
En referència a les peticions, a través de “Parla amb Joan Ribó”, o per correu electrònic a
les delegacions, se sol tindre una manca de dos mesos de resposta, a causa de la quantitat de
peticions que hi ha. Però existeix un mecanisme, que és important, que és el Registre d'entrada,
mitjançant el qual es pot demanar informació, i s'ha d'obtindre resposta en el termini d'un mes. La
ciutadana ****** diu que per la seua part i també per part d'altres veïns i veïnes ja es va demanar
informació a través del Registre municipal, al gener i febrer, des de l'any 2017, i directament
després al Defensor del Poble.
Seguidament la Presidenta passa a tractar el tema de la contaminació atmosfèrica.
Actualment no existeix mesurament de contaminació atmosfèrica, s'està instal·lant un
sistema en la Plaça de l'Ajuntament per a efectuar aquestos mesuraments, amb el que estima que
en el termini d'un mes es tindran dades sobre la contaminació atmosfèrica en el districte.
Respecte a la contaminació acústica, el mes de febrer de l'any 2016 es van mesurar els
nivells sonors, que van resultar ser entre 79 i 71 decibels entre les 13 i 14 hores. Això és abans de
tots els canvis de circulació que hi ha hagut. El 10 de febrer de l'any 2017: 64 decibels
(concretament al carrer Carda entre 65-73 db. i entre 68 i 72 db. al carrer Murillo). Aquesta
setmana s'han fet mesuraments; al carrer Cardà s'han mesurat nivells entre 66 i 67 db i al carrer
Murillo entre 68 i 71 db. És a dir, el soroll no ha variat absolutament res en 2 anys.
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Cal evitar que entren vehicles privats a Ciutat Vella, excepte a les persones residents.
Mentre continuen entrant vehicles, continuarà havent-hi trànsit i qui ha de tallar el trànsit és la
Policia Local. Es reitera que quan es diu a la Policia local, llevat que es trobe saturada per alguna
qüestió, acudeix, i existeixen senyals de prohibit circular, excepte veïnat resident, i a qui no
respecte aquestos senyals es multarà. D'altra banda, en el moment s'acaben les obres del Pàrquing
de Bruixes la situació millorarà, i el camí passarà per erradicar gradualment el transport privat
per dins de Ciutat Vella.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 6 vots en contra (Presidència, Compromís,
València en comú i PSPV), 5 a favor (Ciutadans i Partit Popular).
Abans de continuar amb les intervencions veïnals, la Presidenta pregunta si es desitja
formular per part dels i les vocals algun prec.
Intervé la vocal suplent Francisca Real, del grup Ciutadans, a l'efecte de plantejar com a
prec la Moció que hauria presentat el grup, que no ha pogut ser tractada en el punt de les
Mocions per trobar-se incompleta a causa de qüestions tècniques. Es tracta del tema de recollida
de residus en la zona de Ciutat Vella. Especialment en carrers com a Poeta Querol, Pascual i
Genís, Barcelonina, zones molt cèntriques de molt de pas, s'omplen a vessar els contenidors de
fem i cartó. Se sap que és pel fet que hi ha molt de comerç i hostaleria, però estimen que no és
adequada la recollida de residus conformement a la zona, com ho demostren les fotografies que
ensenya, on es pot apreciar contenidors plens, i contenidors que no són de pedal, en Ambaixador
Vic, Barcelonina…, que s'han d'obrir a mà per les persones residents, molt d'elles majors, amb la
inevitable conseqüència d'embrutar-se en obrir-los. També hi ha molts cercadors de fem, la qual
cosa està prohibit per l'Ordenança, i és comprovat per la policia de la zona, però no se'ls
expedienta. No es pretén que se'ls sancione, perquè s'han de buscar la vida, però almenys que no
deixen el fem escampat pel sòl, atés que és una zona de gran afluència de públic i dóna una
imatge molt bruta.
La Presidenta replica que Ciutat Vella és bastant delicada en el tema dels contenidors, i
potser també el Botànic, totes les zones que tinguen una trama de carrers estrets tenen certa
complexitat. A Ciutat Vella, llevant Sant Francesc i alguns carrers, és complicat perquè quasi tota
la trama és de carrers estrets. En la reunió del bàndol de Falles, la Presidenta va dir que els
contenidors en falles i a Ciutat Vella es posen on caben, està supeditat a l'espai disponible, al
tipus de recollida i una sèrie de qüestions. Això implica que ara mateix s'està efectuant la
recollida porta a porta de vidre i d'envasos als establiments d'hostaleria, perquè no poden captar
ells els pocs contenidors que hi ha. És un tema delicat. A títol general, a l'Ajuntament s'està fent
una mica de canvi en la freqüència de recollida d'envasos. Alguns contenidors d'envasos s'estan
començant a recollir cada 48 hores. S'ha augmentat en un 25% el reciclatge, la qual cosa ha
obligat a recalcular certes qüestions de freqüència. Es van a posar ara contenidors de matèria
orgànica, que en Ciutat Vella tocarà en el 2019. Sí que s'està revisant la freqüència de recollida
de paper, cartó i envasos perquè afortunadament, està augmentant el reciclatge.
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10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
SANTIAGO VEA: Zones verdes a l'entorn de Ciutat Vella
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
SANTIAGO VEA, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
En Ciutat vella somos todos y todas conocedores de la falta de zonas ajardinadas. Dado
que el Ayuntamiento dispone de suelo en el entorno de Ciutat Vella
Por este motivo se realizan las siguientes
PREGUNTAS:

- ¿Se va a realizar alguna dotación por parte del consistorio para crear jardines?
- En caso afirmtivo, ¿Existe algún plazo concreto para llevar a cabo esta actuación?
- También en caso afirmativo, ¿dónde se situaría concretamente?

RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
Les inversions de la Delegació de Parcs i Jardins en zones verdes en el districte de Ciutat
Vella corresponen, com en la resta de la ciutat, als pressupostos participatius DecidimVLC que, a
hores d’ara, són les següents:
En el carrer de la Raga, s’està tramitant el projecte d’execució d’una zona infantil.
Posteriorment, s’intervindrà en el entorn del Ficus del Centenar de la Ploma. L’expedient d’obra
està tramitant-se, en la seua fase final.
També està pendent d’execució una zona infantil en la plaça existent entre els carrers
Llanterna, Heura i Mallorquins. L’expedient d’obra està tramitant-se.
Per altra banda, en la convocatòria que acaba de finalitzar, ha eixit seleccionada una
intervenció al carrer Vinatea, prevista para el 2019, què suposarà un increment de la zona
infantil.
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11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JUAN
C SORIANO: Reiterat trencament de rajoles en voreres del Districte Ciutat Vella
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
JUAN C SORIANO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
En el anterior Consejo de 18-10-17 fue aprobada una moción presentada por el grupo
político Ciudadanos, que demandaba una actuación que reparase las baldosas de piedra rotas en
las aceras de Ciutat Vella. Este tipo de Baldosa en las aceras, que son muchas a lo largo y ancho
de nuestro Distrito, provocan a nivel visual, sensación de dejadez y suciedad, así mismo, son un
peligro para la integridad de los viandantes.
Del mismo modo la presidenta del Consejo, manifestó que era consciente de la necesidad
de una urgente acometida de las reparaciones de las aceras en mal estado.
En el consejo de Distrito del 23-01-18, se hicieron un par de preguntas sobre la misma
problemática, en la cual la contestación fue que se habían hecho actuaciones de reparación en las
calles Recaredo, Triador, Torn de l´Hospital y Forn de l´Hospital, y que se había elaborado una
lista con las calles de Ciutat Vella donde es necesario reparar las baldosas de piedra y estas
actuaciones serán acometidas cuando haya disponibilidad presupuestaria.
Por este motivo se realizan las siguientes
PREGUNTAS
1. En la actualidad en el Distrito de Ciutat Vella, aún quedan muchísimas actuaciones
pendientes para reparar baldosas de piedra, ejemplo de ellas son, las de las calles Triador, Torn
de l´Hospital, Guillen de Sorolla con la calle Recaredo, Calle Recaredo, Viana, Forn de
l´Hospital, Santa Teresa ( frente al parque Joan de Vilarrasa) Calle Hospital ( En la plaza que da
a Avenida del Oeste ) Calle Vinatea, Roger de Flor y La Plaza de la Virgen ( entre la fuente y las
terrazas de los restaurantes ).
¿Se ha previsto presupuesto en este año 2018 para la realización de estas reparaciones?
2. ¿Pueden facilitarnos la lista que se ha elaborado de las calles de Ciutat Vella,
susceptibles de realizar actuaciones de reparación de baldosas?

RESPUESTA:
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VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LA PREGUNTA FORMULADA PER JUAN C SORIANO EN NOM
DEL GRUP CIUTADANS AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE CIUTAT VELLA DE 17 D'OCTUBRE DEL 2018
1.- El pressupost existent és el corresponent per a la conservació i manteniment anual.
2.- Entre altres carrers del centre històric amb taulells de pedra en calçada que estan
incloses per a la realització d'actuacions són:
- Carabasses
- Santa Teresa
- Carrer Alt
- Carrer Arolas
- Governador Vell
- Triador
- Pl. Sant Vicent Ferrer
Quants als carrers que tenen la vorera de taulells i estan pendents de ser reparades estan:
- Arolas
- Cavallers
- Monges de Santa Caterina
- Triador.
A més de les que es vagen detectant, ja que el manteniment es realitza constantment.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
FRANCISCA REAL: càrrega i descàrrega
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
FRANCISCA REAL , EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
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Dado que se están efectuando obras de construcción , edificación y saneamiento en ciertas
zonas de Ciutat Vella especialmente en calles peatonales que afectan considerablemente a la
circulación de vehículos (tales como Embajador Vich y alrededores) ; y, resultando de las
mismas el corte de calles de difícil acceso, ya por naturaleza, tanto para residentes y demás
usuarios que estacionan en los parkings, como para carga y descarga entre otros; es conocido que
se organizan auténticos problemas de circulación de vehículos de residentes y demás cuyo único
acceso queda bloqueado frecuentemente por la carga y descarga, dado que ésta actividad se
realiza reiteradamente fuera del horario establecido por la norma municipal, y con desordenado
estacionamiento; a esto se añade la deficiente señalización de entrada y salida del área, que
ocasiona con frecuencia circulación en ambos sentidos, produciéndose situaciones de atasco
agravadas por los camiones estacionados para carga y descarga de la hostelería de la zona fuera
de horario y sin control de ninguna clase.
Se formulan las siguientes
PREGUNTAS

1. Dado el calado que suponen estas obras que dejan cortadas durante largos periodos calles
de difícil movilidad y frecuente acceso, tanto por actividad económica como residencial,
como es que no se han tomado medidas que faciliten dicha movilidad? Se tiene previsto
tomar estas medidas? En su caso, cuando? Por que no se han previsto desde el momento de
inicio?
2. Por que no se han establecido controles en la zona que garanticen la circulación y acceso
de vehículos y ordenen adecuadamente la carga y descarga, especialmente en horas punta?
3. Por que no se ha señalizado con mayor amplitud la zona y reforzado el control para un
acceso y salida viable especialmente en horas punta?

RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
FRANCISCA REAL , EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
Dado que se están efectuando obras de construcción , edificación y saneamiento en ciertas
zonas de Ciutat Vella especialmente en calles peatonales que afectan considerablemente a la
circulación de vehículos (tales como Embajador Vich y alrededores) ; y, resultando de las
mismas el corte de calles de difícil acceso, ya por naturaleza, tanto para residentes y demás
usuarios que estacionan en los parkings, como para carga y descarga entre otros; es conocido que
se organizan auténticos problemas de circulación de vehículos de residentes y demás cuyo único
acceso queda bloqueado frecuentemente por la carga y descarga, dado que ésta actividad se
realiza reiteradamente fuera del horario establecido por la norma municipal, y con desordenado
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estacionamiento; a esto se añade la deficiente señalización de entrada y salida del área, que
ocasiona con frecuencia circulación en ambos sentidos, produciéndose situaciones de atasco
agravadas por los camiones estacionados para carga y descarga de la hostelería de la zona fuera
de horario y sin control de ninguna clase.
Se formulan las siguientes
PREGUNTAS
1.-Dado el calado que suponen estas obras que dejan cortadas durante largos
periodos calles de difícil movilidad y frecuente acceso, tanto por actividad económica como
residencial, como es que no se han tomado medidas que faciliten dicha movilidad? Se tiene
previsto tomar estas medidas? En su caso, cuando? Por que no se han previsto desde el
momento de inicio?
2.- Por que no se han establecido controles en la zona que garanticen la circulación y
acceso de vehículos y ordenen adecuadamente la carga y descarga, especialmente en horas
punta?
3. Por que no se ha señalizado con mayor amplitud la zona y reforzado el control
para un acceso y salida viable especialmente en horas punta?
Respuesta Única:
Se ha efectuado visita de inspección a la zona alrededor de la calle Embajador Vich, el día
15 de octubre de 2018, existiendo solo un andamio en la C Vitória nº 1 (peatonal).
A fecha de hoy el Servicio no tiene ningún señalamiento en vigor, no obstante en la calle
Cultura, la nº 3, existen señalamientos periódicos, para carga y descarga de obra con horario de
08:00 a 11:00 h, no interfiriendo a peatones ni carga y descarga.
Debemos indicar que cuando por parte de otros servicios, se solicita informe para la
ocupación de vía pública, desde el Servicio de Mobilitat Sostenible, se establecen las condiciones
necesarias para garantizar la accesibilidad. Cuando la ocupación supone el corte de calle, se
establecen más concretas para los desvíos oportunos, tanto con señalización vertical, como con
señalistas.
En cualquier caso es responsabilidad tanto de la dirección de obra como del servicio
peticionario, el velar por el cumplimiento de dichas medidas, estando siempre los técnicos de este
Servicio en disposición de atender cualquier colaboración.

13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
REGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JUAN C
SORIANO: Neteja de contenidors i al voltant dels mateixos a Ciutat Vella
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NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
JUAN C SORIANO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
En el consejo de Distrito del 18-10-17 hicimos unas preguntas sobre el servicio de limpieza
en el distrito de Ciutat Vella.
Dos de ellas trataban sobre la frecuencia en la cual se realiza la limpieza alrededor de los
contenedores y con qué frecuencia se realiza la limpieza de los mismos.
Las respuestas respecto a la limpieza de las manchas de residuos que se quedan en las
aceras fue, que se hacía con las máquinas limpia aceras con una frecuencia semanal, que el
servicio de limpieza intensivo del entorno de los contenedores se realizaba cinco veces al año y
que la limpieza interior se realizaba una vez al mes, doce meses al año.
Como vecino de Ciutat Vella observo que los contenedores de basura, en la boca donde
apoya la tapa, en muchas ocasiones están sucios de residuos orgánicos sólidos de todo tipo. Ésta
suciedad permanece bajo mi punto de vista demasiado tiempo. Observo también que el entorno
de los contenedores de basura, en muchas ocasiones está muy sucio de manchas, que no sólo dan
una sensación de suciedad, si no que también provocan malos olores.
Por este motivo se realizan la siguiente
PREGUNTA

1. ¿Habría la posibilidad de mejorar la frecuencia de limpieza del interior de los
contenedores y de la limpieza intensiva del entorno de los mismos, dado que en muchas
ocasiones es insuficiente?

RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. En la Junta de Districte de Ciutat Vella de 23 de gener de 2018 es va respondre envers a
eixe tema a una pregunta del seu grup Municipal. A més a més, el mateix dia de la Junta es
va dur a terme la presentació de les programacions de neteja de tots els barris que
conformen la Junta de Districte.
Per altra banda, en la Comissió de Medi Ambient de febrer de 2018 es va entregar totes les
programacions de neteja de tots els barris de la ciutat a tots els membres de la Comissió, per la
qual cosa, el seu grup Municipal disposa de tota la informació al respecte.
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Qualsevol modificació en les programacions de neteja queden pendents del pressupost
2019.
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
FRANCISCA REA: Horari nocturn terrasses
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
FRANCISCA REAL , EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
Con arreglo al anuncio del nuevo horario de terrazas donde se reduce el tiempo de apertura
de las mismas con el objetivo de disminuir los ruidos nocturnos; dado el motor economico que
suponen especialmente asociado al clima y turismo, y todo sin perjuicio que el fin de la medida
es mas que necesario, como es la disminucion del ruido nocturno especialmente para residentes;
existiendo ubicados en las zonas ZAS locales de alcance horario superior a la hosteleria que
tambien generan ruido nocturno y de mas alcance horario, es decir, molestan hasta mas altas
horas de la noche, se formulan las siguientes
PREGUNTAS
1. se ha controlado un listado de establecimientos con apertura horaria de mayor alcance
que esten ubicados en las zonas ZAS y que por tanto puedan contaminar acusticamente, tales
como clubs de alterne o similares, locales de juego, etc?
2.- en este borrador se observan medidas de control anexas sobre estos locales que resultan
acusticamente contaminantes para el vecindario, y que prolongan en la noche dichos efectos
acusticos?
3.- se han contabilizado las denuncias a estos efectos, incorporando medidas que hagan
efectivo el fin de la norma, es decir, la disminucion de los ruidos nocturnos?

RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
EL DECRET 21/2017, de 22 de desembre, del President de la Generalitat, pel qual es
regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l'any
2018 estableix el següent:
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1 Sense perjudici de les disposicions legals existents en matèria de
contaminacióambiental i acústica, els espectacles públics, activitats recreatives i establiments
públics, podran exercir la seua activitat únicament dins dels horaris establits com d'obertura i
tancament per a cadascun d'ells en els apartats següents, d'acord amb els epígrafs del Catàleg de
l'Annex a la Llei 14/2010:
-Grup A. Obertura: 10.00 h; tancament: després de la terminació de l'última sessió,
que com a màxim començarà a les 01.05 h.
Espectacles cinematogràfics
Teatres.
Amfiteatres.
Auditoris.
Sales multifuncionals.
Espectacles circenses.
– Grupo B. Obertura: 12.00 h; tancament: 03.30 h.
Cafés-teatre.
Cafés-concerte.
Cafés-cantant.
Pubs i karaokes.
Sales d'exhibicions especials.
– Grup C. Obertura: 08.00 h; tancament: 01.00 h.
Salons recreatius de màquines d'atzar, tipus A.
– Grup D. Obertura: 09.00 h; tancament: 01.00 h.
Espectacles taurins.
Sales de conferència.
Museus i sales d'exposicions.
Corrals de prova.
Pistes de patinatge.
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Parcs d'atraccions.
Parcs temàtics.
Establiments de joc d'estratègies amb armes simulades
– Grup E. Obertura: 09.00 h; tancament: 24.00 h.
Parcs aquàtics.
Ludoteques.
– Grup F. Obertura: 10.00 h; tancament: 24.00 h.
Escoles taurines.
Salons ciber i similars.
– Grup G. Obertura: 10.00 h; tancament: 01.00 h.
Activitats recreatives (boleres i billars).
– Grup H. Obertura: 06.30 h; tancament: 01.00 h.
Pavellons esportius.
Campos d'esport i estadis.
Piscines esportives.
Piscines d'esbarjo o polivalents.
Altres instal·lacions esportives.
Gimnasos. Com a excepció a aquest horari general, els gimnasos oberts a la pública
concurrència, quan resulte acreditada la deguda insonorització del seu local d'acord amb la
normativa sectorial en vigor, podran obrir a les 06.00 h. Aquest horari podrà ser objecte de
reducció d'acord amb l'indicat en l'article 12 del present decret en el supòsit d'incompliment de la
normativa sobre contaminació acústica
– Grup I. Obertura: 17.00 h; tancament: 07.30 h.
Sales de festa.
Discoteques.
Sales de ball.
– Grup J. Obertura: 06.00 h; tancament: 01.30 h.
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Ciber café.
Restaurants.
Café, bar.
Cafeteries
– Grup K. Obertura: 08.00 h; tancament: 03.00 h.
Restaurants, Cafés, Bar i Cafeteries que es poguessin situar en establiments considerats
com a botigues de conveniència d'acord amb la regulació actualment vigent.
– Grup L. Obertura: 10.00 h; tancament: 03.30 h.
Salons de banquets.
– Grup M. Obertura: 09.00 h; tancament: 22.00 h.
Zoològics.
Aquaris.
Safari-park.
– Grup N. Obertura: 09.00 h; tancament: 02.30 h.
Sales polivalents.
– Grup O. Obertura: 12.00 h; tancament: 02.30 h.
Saló-lounge
Com pot veure's els establiments públics amb horaris més prolongats són les Discoteques,
Salas de festa i Salas de ball. A aquest tipus d'establiments se'ls ha aplicat una retallada horària,
passant de poder tancar a les 7.30 h a haver de fer-ho:
· Les nits de diumenge a dijous, fins a les 03,30 h.
· Les nits de divendres, dissabte i vespres de festiu, fins a les 04,30 h.
També s'han retallat els horaris dels denominats establiments comercials definits en
l'article 20.2 del text consolidat de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de
la Comunitat Valenciana, referits a les denominades “botigues de conveniència” i els
establiments destinats a venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, menjars per a portar,
premsa o begudes, així com els definits en l'article 20.4 i 20.5 no podran romandre oberts al
públic en la franja horària compresa entre les 00,30 h i les 7,00 h.
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2. Tal com està recollit en el punt G de les mesures definitives de la ZAS del Carmen
entre uns altres s'enuncien mesures tals com:
1. De conformitat amb el que es disposa per l'art. 23.4 del Decret 104/2006, de 14 de juliol,
del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, l'Ajuntament de
València revisarà les llicencies municipals i instruments d'intervenció administrativa de les
activitats i instal·lacions del corresponent àmbit territorial, amb l'objectiu de fer complir els
condicionants establits per a la reducció progressiva dels nivells de recepció sonora i aconseguir
els objectius de qualitat sonora establits per a aquesta.
2. Així mateix, segons l'article esmentat en el punt anterior, i d'acord amb el que s'estableix
en l'art. 82.2 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat
Ambiental, l'Ajuntament de València podrà decretar el tancament, sense més tràmit, d'aquelles
activitats que vingueren funcionant sense llicència municipal, prèvia audiència al titular de
l'activitat per termini de quinze dies, sense perjudici de les facultats de què disposen els òrgans de
les administracions públiques, en l'àmbit de les seues respectives competències, d'acord amb el
que s'estableix en el 39.3 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
3. L'Ajuntament de València estarà, així mateix, a l'efectiu compliment del que es disposa
en l'article 16.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics, el qual estableix que “la inactivitat durant un
període ininterromput de sis mesos podrà determinar la caducitat de la llicència, que serà
declarada, en tot cas, prèvia audiència de l'interessat i de manera motivada. No obstant això, quan
el desenvolupament normal de l'espectacle o activitat supose períodes d'interrupció iguals o
superiors als sis mesos, el termini d'inactivitat determinant de la caducitat serà de dotze a díhuit
mesos. Aquest termini es fixarà en la resolució d'atorgament de la llicència d'obertura”.
4. L'Ajuntament de València avaluarà, així mateix, les autoritzacions d'ocupació de la via
pública concedides, comprovant que s'ajusten a les condicions de l'autorització o de les
obligacions imposades en l'ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal
mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars i en el present Acord, podent establir, si
escau, limitacions a les mateixes ( article 59 de la ORODPM) i procedint si escau a l'extinció de
l'autorització de conformitat amb les causes previstes en l'article 76 de la citada Ordenança.
5. De la mateixa manera l'Ajuntament de València realitzarà un cens dels apartaments
turístics existents en la zona, legalment inscrits en el Registre General d'empreses, Establiments i
Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, podent procedir mitjançant la potestat
sancionadora corresponent a la clausura d'aquelles que operen il·legalment.
La regulació dels mateixos estarà d'acord amb el que s'aprove dins del Pla Especial del
Conjunt Històric de la ciutat de València, actualment en exposició pública.
3. Per a la redacció de les mesures s'han tingut en compte tots els estudis, informes, bases
de dades, i altra informació necessària dels diferents Serveis municipals amb competències en la
matèria, tals com Domini Públic, Activitats, Sancionador, Inspecció, Policia Local i
Contaminació Acústica.
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15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
AMELIA ARROQUIA: Control del plagues
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
AMELIA ARROQUIA , EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA
JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
Llegadas las fechas estivales en las que estamos, a todos los vecinos y vecinas nos
preocupa el control de las plagas que se pueda realizar, dado que es un peligro para la salud
pública y también la imagen que puede transmitir de la ciudad, a los visitantes que se acercan a la
ciudad. Por este motivo, se formula las siguiente
PREGUNTA
1.
plagas?

¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento en nuestro distrito para el control de

RESPUESTA:
MARIA TERESA GIRAU MELIA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
SANITAT I SALUT
Como unos distritos son más propensos a la presencia de cucarachas que otros y lo mismo
ocurre con las ratas, se tiene en cuenta la época del año en que se tratan. Por lo tanto, la campaña
de desratización y desinsectación del alcantarillado se realiza de forma flexible, adaptándola a la
climatología y a los ciclos biológicos de las especies plaga. En el caso de Ciutat Vella, también
se tiene en cuenta que es una zona turística, por lo que los tratamientos se realizan antes de fallas
y en los meses de verano.
En lo que se refiere a mosquitos, en la época estival, época de máxima actividad del
mosquito, se intensifican las actuaciones y el personal y se atienden, de forma inmediata, todos
los avisos, tanto del 010 como los recibidos por registro de entrada. Además, se revisan los focos
de riesgo catalogados en años anteriores.
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
SANTIAGO VEA: Coordinació i solucions per a Ciutat Vella
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
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PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
SANTIAGO VEA, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
En Ciutat vella se ha ido extendiendo el problema que antes afectaba solamente al entorno
de Velluters, la droga y la prostitución. Con la presencia actualmente en nuestros parques y en
nuestras calles, durante el día y la noche, porque aunque no se ve, se escucha también a altas
horas de la madrugada todos los días.
Hace pocos días, han habido declaraciones del alcalde de la ciudad, en las que ha
comentado, que en la reunión con la Delegación del Gobierno, se tratará el tema de coordinación
con las fuerzas de seguridad nacionales, con la finalidad de atajar la problemática de droga en la
zona del Cabanyal Canyamelar.
Por este motivo se realizan las siguientes
PREGUNTAS
- ¿Se podría ampliar esta coordinación al entorno de Ciutat Vella dada la gravedad que
existe de hace unos años a esta parte?
- En caso afirmativo, ¿qué plazos temporales y actuaciones concretas se esperan poder
realizar?

RESPUESTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
Desde hace varios meses se ha establecido por parte de la Policía Local un dispositivo
especial para atender la problemática del barrio de Velluters , como consecuencia del ejercicio de
la prostitución, el tráfico de estupefacientes a pequeña escala, así como el consumo de dichas
sustancias. Actualmente, se ha conseguido que los inmuebles que eran la base del tráfico y
consumo de estupefacientes fuesen desalojados por sus ocupantes. De la misma forma, se ha
actuado en diversos establecimientos y pisos que eran logísticamente utilizados por la
prostitución, consiguiendo el cese de dicha actividad en los mismos. Esta presión policial,
efectivamente conduce a que se desplace el problema por las inmediaciones de Ciutat Vella,
extendiendo igualmente la actuación policial a esos nuevos focos de conflicto, para evitar que se
instalen permanentemente en los mismos. El deambular de este tipo de personas por la zona, hace
que por parte de los residentes se perciba como más agravado el problema, por ver estas
actividades en diversos puntos nuevos, pero esto es una fase del proceso de erradicación
definitiva, sobre la que está trabajando intensa y permanentemente la Policía Local para
solucionar el problema con la máxima prontitud.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
FRANCISCA REAL: Il·luminació urbana
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO
CIUDADANOS FRANCISCA REAL, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
Se viene constatando en los últimos meses , tanto por vecinos como por transeúntes, una
deficiente iluminación en varias zonas del distrito de Ciutat Vella.
Aún conociendo lo que ello supone en cuanto ahorro energético, es de señalar, que resulta
inviable la actual iluminación que existe en calles como Moro Zeith, Santa Teresa, Pie de la
Cruz, Ruiz de Lihori, En Sala, Creu Nova, Trinitarios, etc. Por cuanto constituyen zonas
peatonales donde la oscuridad, es un factor de riesgo para las personas. No se advierten
obstáculos , no existe tránsito rodado que las ilumine, llegan a darse hasta cuatro farolas seguidas
apagadas, y las encendidas llevan una luz tenue. Da pie a actos vandálicos o no cívicos y provoca
que la zona quede deshabitada, habiendo de tomar alternativas de tránsito diferentes.
No se trata tanto de derrochar energía eléctrica, - cuestión la del ahorro energético que
asumimos responsablemente - como de procurar un mínimo de luz suficiente a una zona tan de
paseo y de transito continuo como Ciutat Vella.
Es conocido que en otros distritos de Valencia no se da -con la misma intensidad - ese
ahorro energético permaneciendo encendidas todas las farolas; siendo además mucho mas
potentes en cuanto a iluminación, por lo que el reparto del ahorro energético puede ser mas
equitativo.
PREGUNTA

1.-¿Pueden solucionar el problema de la deficiente iluminación de Ciutat Vella eliminando
calles de oscuridad intransitables?
2. ¿Es posible programar un encendido de un mayor numero de farolas atendiendo
responsablemente al ahorro energético con el que somos consequentes?
3. ¿Se puede valorar una mayor equidad en cuanto al reparto de iluminación y ahorro
energético en la ciudad?

RESPUESTA:
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SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE GOVERN INTERIOR
En el barri de Ciutat Vella es va realitzar una intervenció en l'enllumenat públic l'any 2013
per l’anterior govern del Partit Popular que va consistir a substituir els llums de vapor de sodi
d’alta pressió (VSAP) de 250 W per llums de Led, dins d'un programa finançat per la Diputació
de València. Però, a pesar que la vida útil d'eixe tipus de lluminàries és de 50.000 hores (12
anys), en menys de 5 anys ha descendit dràsticament la intensitat de la llum emesa provocant que
en alguns carrers la intensitat lumínica no siga òptima, la qual cosa obliga a haver de tornar a
realitzar una nova inversió per a canviar uns llums que haurien d'estar en ple rendiment.
1.Solucionar este problema requereix la renovació total de l'enllumenat dels carrers
dels barris on estan instal·lades eixes lluminàries finançades per la Diputació de València. El cost
aproximat és pròxim al milió d'euros i estem estudiant les possibilitats per fer-ho.
2.- El Pla d’Apagat està avalat pels tècnics municipals d'enllumenat i s'han apagat fanals en
zones on hi havia una sobreil·luminació, havent-hi uns nivells d'il·luminació dins dels paràmetres
de la normativa vigent.
3. L'any 2015, en la ciutat de València hi havia carrers excessivament sobreil·luminats i
unes altres deficientment il·luminats, com el cas de Ciutat Vella.
Els projectes que s'estan realitzant des de l'any 2015 inclouen una projecció amb els
mateixos nivells lluminosos, que són els màxims que permet el Reglament d'Eficiència
Energètica, no es fa cap distinció entre carrers i es van corregint les diferents desviacions per a
unificar la intensitat lumínica en la ciutat.
El Govern de Joan Ribó haurà invertit en il·luminació i en enllumenat públic eficient, amb
fons propis, a través de projectes de participació, a través d'inversions financerament sostenibles
o a través de crèdits de l'IDAE, 14.400.000 euros. Haurem canviat més del 50% de la instal·lació
d'enllumenat públic de la nostra ciutat, i haurem aconseguit fer de València una ciutat més
eficient, aconseguint un estalvi econòmic importantíssim per a la ciutadania i avançant
decididament en el camí de la sostenibilitat i en la lluita contra el canvi climàtic.
En totes les inversions que està realitzant el Govern de la Nau en enllumenat públic, s'estan
prioritzant els districtes, els barris i els carrers en les quals l'equip de govern anterior del PP
portava molts anys sense invertir, que ha suposat tindre unes instal·lacions obsoletes i altament
contaminants. Una de les poques inversions que el PP va realitzar va ser precisament en el
districte de Ciutat Vella, que pel fet d'haver instal·lat unes lluminàries de baixa qualitat, ens
obligarà a realitzar una nova inversió que no hauria d'haver sigut necessària fins a d'ací a uns
anys si les lluminàries hagueren complit els paràmetres necessaris de qualitat.
18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
SANTIAGO VEA: Delictes contra el Patrimoni Històric
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NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
SANTIAGO VEA, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
En el entorno de Ciutat vella, han ido aumentando durante esta legislatura, los delitos que
se perpetran contra el Patrimonio Histórico de la ciudad, con pintadas en edificios como La
Lonja, la iglesia de los Santos Juanes, la Iglesia de Santa Catalina, un incendio en las torres de
Quart, en la puerta románica de la Catedral. Por no hablar también de un robo acontecido en la
casa museo Benlliure de una pieza de Sorolla.
Por este motivo se realizan las siguientes
PREGUNTAS
- ¿Qué plan tienen previsto para minimizar los delitos contra el Patrimonio, que se han
dado en el centro histórico, y que han proliferado durante esta legislatura?

RESPUESTA:
GLORIA AMPARO TELLO COMPANY - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
DE PATRIMONI I RECURSOS CULTURALS
INFORME CONCEJALIA DE PATRIMONIO I RECURSOS CULTURALES.

Los datos de la Policia Local NO indican que este tipo de delitos hayan proliferado.

Para minimizar los delitos contra los edificios Patrimoniales de propiedad municipal ya se ha redactado un proyecto de instalación de cámaras de seguridad en 7
de los principales Bienes de Interés Cultural de la Ciudad.

Desde 2016 hay implementado desde el Servicio de Patrimonio Histórico un protocolo de denuncia y prevención, más allá de la resolución o no de estos hechos,
que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

RESPUESTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
Por parte de Policía Local se está dando respuesta puntual a todo incidente que se produce
contra el Patrimonio Histórico. Se han identificado a los autores de algunos de los hechos
descritos, como es el caso de lo ocurrido en las Torres de Quart y otro ocurrido en la Catedral, así
como alguno más. Pero en todos los casos, se han hecho diligencias para la Autoridad Judicial.
Igualmente, se han realizado gestiones de forma inmediata para que los servicios
correspondientes procediesen a restaurar los monumentos a su estado original.
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19
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JUAN
C SORIANO: Places d'aparcament en el pàrquing de la plaça Bruixotes per a veïns
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
JUAN C SORIANO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
El parking de la plaza de Brujas destinará un número concreto de plazas para aparcamiento
de no rotación una vez finalicen las obras.
Por este motivo se realizan la siguiente
PREGUNTA

1. ¿Cuántas de esas plazas se destinarán o reservarán para los vecinos que deseen adquirir o
alquilar una plaza de garaje?

RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
En la actualidad se está realizando el estudio a partir de las peticiones que se reciben por
registro de entrada. A partir del mismo se configurará la reserva.
20
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JUAN
C SORIANO: Canvi d'ús del projecte del centre Soci Cultural El Pilar-Guillen de Castro.
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - REGIDOR/A - PLÉ MUNICIPAL
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
JUAN C SORIANO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
A principios de septiembre, la junta de gobierno local ha aprobado la adscripción del
futuro equipamiento en la Plaza del Pilar-Guillen de Castro a la Concejalía de Bienestar Social
para destinarlo a personas sin techo.
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Por este motivo se realizan la siguiente
PREGUNTA

1. ¿Por qué se ha decidido unilateralmente por parte del equipo de gobierno y sin consensuar
con el vecindario en Junta de Gobierno del 7 de Septiembre, el cambio de uso de lo que iba
a ser un equipamiento necesario para el barrio?
2. ¿Por qué no se han tenido en cuenta las deficiencias dotacionales históricas del barrio del
Pilar-Velluters y del conjunto del Distrito de Ciutat Vella? tales como: Residencia de
tercera edad pública, Centro de Salud, Centro de día para tercera edad, Guardería infantil
pública, Centro de Juventud, Hogar del jubilado. Las cuales son necesarias para los
residentes del barrio y que con su inexistencia o insuficiencia hacen del Distrito de Ciutat
Vella, una zona descuidada y maltratada, por parte del Ayuntamiento.
3. ¿Cual es el motivo por el cual en la Junta de Gobierno del 7 de Septiembre, se decide
adscribir el futuro edificio a la concejalía de Servicios Sociales para construir un
equipamiento para personas sin techo?

RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
SERVICIS SOCIALS
1. ¿Por qué se ha decidido unilateralmente por parte del equipo de gobierno y
sinconsensuar con el vecindario en Junta de Gobierno del 7 de Septiembre, el cambio de usode
lo que iba a ser un equipamiento necesario para el barrio?
No s’ha fet cap canvi unilateral.
2. ¿Por qué no se han tenido en cuenta las deficiencias dotacionales históricas delbarrio
del Pilar-Velluters y del conjunto del Distrito de Ciutat Vella? tales como:Residencia de tercera
edad pública, Centro de Salud, Centro de día para tercera edad,Guardería infantil pública,
Centro de Juventud, Hogar del jubilado. Las cuales sonnecesarias para los residentes del barrio
y que con su inexistencia o insuficiencia hacen delDistrito de Ciutat Vella, una zona descuidada
y maltratada, por parte del Ayuntamiento.
El projecte fou redactat l’any 2012 per l’antic Servei de Projectes Singulars. El projecte
infringia les determinacions del planejament, motiu pel qual el servei de supervisió va informar
contràriament i el va deixar paralitzat. El nou govenr municipal ha hagut de reajustar el projecte
el qual ha estat informat favorablement per l’òrgan de sueprvisió.
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La configuración del solar i les seues dimensions no permetien els usos que vd indica a la
pregunta i a més no es competencia municipal la construcción d’eixos equipaments, que a la zona
ja existeixen.
3. ¿Cual es el motivo por el cual en la Junta de Gobierno del 7 de Septiembre, se
decideadscribir el futuro edificio a la concejalía de Servicios Sociales para construir
unequipamiento para personas sin techo?
El Servei de Benestar Social i inserció sociolaboral , des de la seua vessant de Serveis
socials generals va demanar l’adscripció d’aquest immoble amb la finalitat d’estudiar estudiant la
possibilitat de destinar-lo a usos administratius per a atendre a les persones sense sostre i a altre
tipus de programes que milloren l’autoestima, la qualitat de vida, i la integració de les persones
que ja están al barri.. Quan hi haja un projecte encetarem una ronda de converses amb el teixit
civic i social de l’entorn d’influència.
21
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS
Abans de continuar amb les intervencions veïnals, la Presidenta pregunta si es desitja
formular per part dels i les vocals algun prec.
Intervé la vocal suplent Francisca Real, del grup Ciutadans, a l'efecte de plantejar com a
prec la Moció que hauria presentat el grup, que no ha pogut ser tractada en el punt de les
Mocions per trobar-se incompleta a causa de qüestions tècniques. Es tracta del tema de recollida
de residus en la zona de Ciutat Vella. Especialment en carrers com a Poeta Querol, Pascual i
Genís, Barcelonina, zones molt cèntriques de molt de pas, s'omplen a vessar els contenidors de
fem i cartó. Se sap que és pel fet que hi ha molt de comerç i hostaleria, però estimen que no és
adequada la recollida de residus conformement a la zona, com ho demostren les fotografies que
ensenya, on es pot apreciar contenidors plens, i contenidors que no són de pedal, en Ambaixador
Vic, Barcelonina…, que s'han d'obrir a mà per les persones residents, molt d'elles majors, amb la
inevitable conseqüència d'embrutar-se en obrir-los. També hi ha molts cercadors de fem, la qual
cosa està prohibit per l'Ordenança, i és comprovat per la policia de la zona, però no se'ls
expedienta. No es pretén que se'ls sancione, perquè s'han de buscar la vida, però almenys que no
deixen el fem escampat pel sòl, atés que és una zona de gran afluència de públic i dóna una
imatge molt bruta.
La Presidenta replica que Ciutat Vella és bastant delicada en el tema dels contenidors, i
potser també el Botànic, totes les zones que tinguen una trama de carrers estrets tenen certa
complexitat. A Ciutat Vella, llevant Sant Francesc i alguns carrers, és complicat perquè quasi tota
la trama és de carrers estrets. En la reunió del bàndol de Falles, la Presidenta va dir que els
contenidors en falles i a Ciutat Vella es posen on caben, està supeditat a l'espai disponible, al
tipus de recollida i una sèrie de qüestions. Això implica que ara mateix s'està efectuant la
recollida porta a porta de vidre i d'envasos als establiments d'hostaleria, perquè no poden captar
ells els pocs contenidors que hi ha. És un tema delicat. A títol general, a l'Ajuntament s'està fent
una mica de canvi en la freqüència de recollida d'envasos. Alguns contenidors d'envasos s'estan
començant a recollir cada 48 hores. S'ha augmentat en un 25% el reciclatge, la qual cosa ha
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obligat a recalcular certes qüestions de freqüència. Es van a posar ara contenidors de matèria
orgànica, que en Ciutat Vella tocarà en el 2019. Sí que s'està revisant la freqüència de recollida
de paper, cartó i envasos perquè afortunadament, està augmentant el reciclatge.

1.- ******vecina del Pilar
“Cambio de uso del edificio en construcción sito en C/ Guillem de Castro nº 38.
1 - ¿Por qué no se ha consultado el cambio de uso con los vecinos del barrio, cuando sí se
había consensuado con los vecinos el "Centro Sociocultural?
2- ¿Por qué no se tiene en cuenta que el barrio carece de equipamientos básicos como un
hogar de jubilado, un centro de juventud o una escoleta de l a 3 años?
3- ¿Puede el Ayuntamiento cambiar el uso del edificio en construcción sito en C/ Guillem
de Castro nº 38, siendo que la financiación fue aprobada para un fin totalmente diferente por el
PLAN CONFIANZA de la Generalitat?
4- ¿Habrá que modificar el proyecto original, del edificio en construcción sito en C/
Guillem de Castro no 38, paro adaptarlo al nuevo uso? ¿Se ha calculado el sobrecoste que
supondrá dicho adaptación?”
2.- ******Asociació V. Amics del Carme
“Actualización de la información del proyecto de movilitat del barrio del Carmen:
infracciones.

Control de accesos y base de datos que se va a utilizar. Sistema de control de

-

Horarios y zonas carga-descarga.

-

Peatonalización vs. bucles-caos”

3.- ******Asociació V. Amics del Carmen.
-

Abandono solar C/ Dr. Chiarri

-

Falta atención quejas vecinos ruido aire acondicionado

-

Falta limpieza contenedores C/ Jofrens

-

Excesiva ocupación vía pública

-

Descontrol de tráfico

-

Falta de transparencia
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-

Expulsión vecinos/ Apartamentos turísticos.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 22:15 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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