CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

ACTA - COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I
SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES
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 COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ
DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN
EMERGÈNCIES EL DIA 19 D'ABRIL DE 2018
En la Sala de Comissions I, pati A, 2n pis de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs de la
ciutat de València, sent les dotze hores i quaranta minuts, del dia dèneu d'abril de dos mil divuit,
davall la presidència de la Sra. Neus Fábregas Santana, es reunix en sessió ordinària, la Comissió
de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciudadana, Bombers, Prevenció i
Intervenció en Emergències, amb l'assistencia dels components d'esta, la Sra. Anaïs Menguzzato
García, el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, la Sra. Isabel
Lozano Lázaro, el Sr. Alfonso Novo Belenguer, en sustitució de la Sra. Lourdes Bernal Sanchis i
el Sr. Alberto Mendoza Seguí, en sustitució del Sr. Félix Crespo Hellín, i actua com a Secretari,
per delegació del Secretari General del Ple, Hilario Llavador Cisternes.
Oberta la sessió per la Presidència, s’examinen els assumptes que figuren en l'orde del dia i
s’adopten els següents acords.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l’acta de la Sessió anterior de data 22 de març de 2018.
Pregunta la Sra. Presidenta si algun membre de la Comissió ha de formular alguna
observació a l’acta de la sessió del dia 22 de març de 2018, prèviament distribuïda amb la
convocatòria. No havent-hi cap observació, va quedar aprovada d’acord amb allò que s’ha
prescrit en l’article 91 del ROF.
2
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2018-000071-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció que presenta la Sra. Neus Fábregas Santana, Regidora Delegada de Participació
Ciutadana i Acció Veïnal, relativa a la "Aprovació de les Estratègies Integrals Participatives
dels Barris de Benimaclet, Orriols i Natzaret".
DEBAT
La Sra. Presidenta explica la moción.
El Sr. Novo aclara que en el punto dos de la moción se dice “Aprovar la creació, a partir de
maig de 2018, d’una Comissió de Seguiment, de naturalesa polític tècnica, de les estratègies
integrals participatives aprovades, per que vetle per la salvaguarda, potenciació i correcta
execució de les propostes adoptades en les estratègies referenciades.
La Comissió serà impulsada per este Ajuntament i estarà formada per les Concejalíes
competents en la execució de les propostes de l’estratègia i per personal técnic.
Les reunions es convocaran, com a mínim, amb periodicitat trimestral durant el període d'
execució de l'Estratègia. La Comissió establirà de forma interna les seues normes de
funcionament.”
No obstant açò, en cadascuna de les propostes es fa referència a una Comissió de
Seguiment.
La Sra. Presidenta contesta que són diferents, aquesta és de caràcter polític i tècnic intern.
El Sr. Novo sol·licita que hi haja un Regidor de cada Grup de l'oposició almenys.
La Sra. Presidenta assenyala que en la Comissió només estaran els regidors de cada
matèria, no el Govern municipal.
El Sr. Novo assenyala que si no estan no tindran la informació que si el que es tracta és el
que realment demanen els veïns.
La Sra. Presidenta contesta que és una Comissió interna i la dels veïns és la que està
contemplada en cada estratègia: són dues comissions.
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El Sr. Novo anuncia l'abstenció del seu grup perquè no han tingut informació de l'evolució
de l'elaboració de l'estratègia. A continuación, lee las preguntas y respuestas que se le han
facilitado que no ofrece información del contenido.
La Sra. Presidenta señala que en las respuestas se han ido reflejando los enlaces de la
información de todo el proceso que son más de trescientas páginas para llegar a estas
conclusiones que ahora se presentan.
El Sr. Novo pregunta por qué se ha tardado tanto en presentarlo, desde febrero que acabó
hasta ahora.
La Sra. Presidenta contesta porqué es un trabajo técnico que lleva su tiempo y su análisis,
de más de trescientas páginas para llegar a las conclusiones que ahora se presentan.
El Sr. Novo reitera la abstención de su grupo porque no han tenido la información y por la
falta de respuestas.
El Sr. Estellés indica que cómo están en proceso de cotejar toda la información se reserva
su votación para el Pleno y de momento su grupo se abstiene.
La Sra. Presidenta señala que se pone a su entera disposición para ofrecer la información
que hiciera falta para ver si en el Pleno se puede unánimemente aprobar para que en el futuro se
asuma por el gobierno que sea. Recalca que las demandas de la ciudadanía están reflejadas en la
estrategia.
VOTACIÓ
Se sotmet la Moció a votació i s’aprova per majoria amb els vots a favor de Neus Fábregas
Santana (València en Comú), Anaïs Menguzzato García (Socialista) i Pilar Soriano Rodríguez i
Isabel Lozano Lázaro (Compromís) i les abstencions d'Alfonso Novo Belenguer i Alberto
Mendoza Seguí (PP) i Narcíso Estellés Escorihuela (Ciutadans).
ACORD
"El coneixement de l'entorn en què viuen els veïns i veïnes de la ciutat i la seua
participació en la gestió pública és imprescindible per a millorar la qualitat de vida dels nostres
barris.
Entre les finalitats de l'Ajuntament de València es troba el facilitar la participació de la
ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social de la ciutat, sent un dels objectius del
govern municipal la promoció del reequilibri social i territorial de la ciutat.
Per la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal es va impulsar processos
participatius diferents, en els barris de Orriols, Benimaclet i Natzaret, destinats a assentar els
valors democràtics, fomentant la participació activa de la ciutadania, no solament en la presa de
decisions que els afecten, sinó també en la coproducció de les polítiques públiques i en la
resolució dels problemes prioritaris.
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Els documents que s'adjunten, denominats "Estratègia Integral Participativa en el barri de
Benimaclet”, "Estratègia Integral Participativa en el barri d'Orriols" i "Estratègia Integral
Participativa en el barri de Natzaret" son uns treballs conjunts entre ciutadania i Ajuntament que
posa de relleu una manera diferent de fer polítiques públiques, es el resultat d'un procés de
participació protagonitzat per associacions i entitats del barri, veïnes i veïns no associats i
dinamitzat per un equip tècnic. Este treball va tindre lloc entre els mesos de setembre de 2016 i
febrer de 2017.
Els propostes que és detallen en els mateixos, serviran com a orientacions i guia de treball
de l’Ajuntament als barris referenciats, constituix l’assumpció i el compromís amb la població
per a garantir la millora dels condicions i la qualitat de vida del veïnat, que és desenvoluparà
tenint en compte els possibilitats pressupostàries i els necessitats de la resta de barris de València.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
PRIMER. Aprovar els documents denominats "Estratègia Integral Participativa Barri de
Benimaclet", "Estratègia Integral Participativa Barri de Orriols" i "Estratègia Integral
Participativa Barri de Natzaret", que s'acompanyen adjunts.
SEGON.- Aprovar la creació, a partir de maig de 2018, d’una Comissió de Seguiment, de
naturalesa polític tècnica, de les estratègies integrals participatives aprovades, per que vetle per la
salvaguarda, potenciació i correcta execució de les propostes adoptades en les estratègies
referenciades.
La Comissió serà impulsada per este Ajuntament i estarà formada per les Concejalíes
competents en la execució de les propostes de l’estratègia i per personal técnic.
Les reunions es convocaran, com a mínim, amb periodicitat trimestral durant el període d'
execució de l'Estratègia. La Comissió establirà de forma interna les seues normes de
funcionament."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

4

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

##ANEXO-1637829##

Estratègia Integral Participativa
Barri de Benimaclet
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1. PRESENTACIÓ

El document que a continuació presenta l’Ajuntament de València dóna compte del procés participatiu
desenvolupat al barri de Benimaclet, on el veïnat, directament o a través de les seues associacions, ha
realitzat tot un ventall de propostes per a la millora i desenvolupament del seu barri.
Mitjançant la participació ciutadana s’ha establit un procés pel qual el veïnat, conjuntament amb personal
tècnic, va realitzar un diagnòstic participatiu a partir del qual s’han definit els criteris que han d’orientar els
treballs del Govern municipal en este barri durant els propers anys.
Un treball conjunt entre ciutadania i Ajuntament que posa de relleu una manera distinta de fer polítiques
públiques, per i des de la ciutadania.
Totes les propostes que es detallen a continuació serviran com a orientacions i guia de treball de
l’Ajuntament al barri de Benimaclet. Este document suposa l’assumpció i el compromís amb la població de
Benimaclet per a garantir la millora de les condicions i la qualitat de vida del veïnat, que es desenvoluparà
tenint en compte les possibilitats pressupostàries i les necessitats de la resta de barris de València. Les
Estratègies Integrals participatives suposen, en qualsevol cas, una prioritat del Govern als diferents barris i
un canvi de paradigma a l’hora de plantejar-se les polítiques municipals.
Cal assenyalar que hi ha propostes que no són de competència directa de l’Ajuntament de València i, per
tant, no pot pronunciar-s’hi directament, encara que sí pot manifestar el seu suport per a garantir, en la
mesura del possible, el seu compliment per l’administració competent.
Sr. Joan Ribó Canut
Alcalde de València

Estrategia Integral Participativa-Benimaclet

Pàgina 2

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

7

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

2. INTRODUCCIÓ

Parlar de ciutat és parlar de persones, de cultura, de conflicte, de proximitat, de patrimoni, de mobilitat, de
participació, d'horta, d'inversions, d'identitat. Per això, el coneixement de l'entorn en què viuen les veïnes i
els veïns de la ciutat i la seua participació en la gestió pública és imprescindible per a millorar la qualitat de
vida dels nostres barris. A més, les ciutats exercixen un paper fonamental com a llocs de connectivitat,
d'innovació, d'impuls econòmic i de creativitat i, per això, és necessari generar estratègies participatives de
cara a avançar cap a un model de desenvolupament urbà més amable, just i sostenible, amb una
perspectiva centrada en els barris, llocs on es representa la vida, la convivència i la identificació col·lectiva.
Un nou model de fer ciutat basat en la participació i el diàleg amb la societat, que requerix d’espais de
trobada i reflexió des dels quals dissenyar propostes de millora.
L'Estratègia Integral Participativa té una doble finalitat. D'una banda, introduïx un model d'intervenció
institucional centrat en la millora de les condicions de vida, la inclusió i la cohesió social, alhora que es
construïx i enfortix la comunitat. I, d'altra banda, es tracta d'una ferramenta de codisseny de polítiques
públiques en el territori més pròxim a la ciutadania que servix per a definir les línies d'actuació prioritàries
per al Govern municipal configurant-se com a guia de treball de l'Ajuntament de València en el barri de
Benimaclet, tenint en compte la viabilitat tècnica i l’assignació pressupostària de les línies d'actuació que
presenta.
És, en definitiva, un projecte en què ciutadania, personal tècnic i representants polítics han treballat de
forma conjunta en el disseny d'una estratègia integral que abasta totes les dimensions de la vida del barri
de Benimaclet, a través d'un treball participatiu i en xarxa.
El document que a continuació es presenta és una síntesi del procés participatiu dut a terme en el barri, així
com de les propostes i accions resultants d'este. Per a ampliar la informació es pot consultar el Document
Base de l'Estratègia Integral Participativa en la pàgina web http://www.benimacletesfutur.valencia.es.
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3. PRINCIPIS ORIENTADORS
L'Estratègia Integral Participativa basa la seua definició, desenvolupament i seguiment futur en els principis
següents:
Transparència i participació. Garantint a agents i ciutadania en general l'accés a la mateixa informació i la
capacitat de participació en totes les fases del procés.
Consens polític i social. Establint uns acords mínims que garantisquen el desenvolupament de l'Estratègia.
Coresponsabilitat. Dissenyant i gestionant el procés des d'una responsabilitat compartida entre cada agent
involucrat, tant institucional com social, i de la ciutadania.
Transversalitat i pluralitat. Superant les concepcions sectorials de fer polítiques públiques, involucrant tots
els sectors, propiciant la comunicació dins de l'administració i entre esta i la totalitat d'agents implicats.
Sostenibilitat. Garantint la disponibilitat dels recursos necessaris per a aconseguir un desenvolupament i
un benestar per al barri durador en el temps.
Territorialitat. Treballant des del nivell més pròxim a la ciutadania, el barri, com a punt de partida d'una
concepció més descentralitzada i pròxima de les relacions entre l'Administració local i les veïnes i veïns.
Diversitat i interculturalitat. Afavorint des del mateix procés i el desenvolupament d'esta estratègia la
inclusió d'elements que asseguren la representativitat de les diferents cultures i realitats presents als barris.
Transversalitat de gènere. Adoptant un enfocament que situa en el centre del procés i de totes les
actuacions que se’n deriven la igualtat entre dones i hòmens.
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4. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’Estrategia Integral Participativa és el resultat d'un procés de participació protagonitzat per associacions i
entitats del barri, veïnes i veïns no associats i dinamitzat per un equip tècnic. Este treball conjunt va tindre
lloc entre els mesos de setembre de 2016 i febrer de 2017.

Fases del procés de participació ciutadana
El procés participatiu es va articular en quatre fases de treball:
En primer lloc, es va dur a terme una fase d'acostament al territori i anàlisi del barri. En esta fase es va
difondre informació sobre el procés i la seua posada en marxa. Així mateix, es va realitzar una recollida
d'informació amb què es va elaborar un primer diagnòstic sobre la situació del barri.
La segona fase va correspondre al procés de diagnòstic participatiu desenvolupat durant el mes de
novembre de 2016. L'objectiu era obtindre unes primeres valoracions sobre l'entorn urbà, sobre la
problemàtica existent al barri en matèria de mobilitat, sobre els usos i la qualitat de l'espai públic i sobre la
relació del barri amb l'horta.
Al desembre de 2016 es va dur a terme la tercera fase del procés, de propostes i priorització. Es van
debatre i es van votar accions concretes per al barri.
L'última fase del procés va consistir en la devolució de resultats, en la qual es van revisar i validar les
propostes i es van presentar les línies d'actuació.

Instruments del procés de participació ciutadana
Grup motor
El grup motor es crea com a ferramenta d'impuls, validació i acompanyament, tant del treball previ realitzat
per l'equip tècnic, com dels resultats obtinguts en les activitats de les diferents fases. Hi van participar les
persones i els col·lectius que volien tindre un major grau d'implicació en el procés. 1
Tallers oberts
Es van realitzar un total de cinc tallers en les distintes fases del procés de participació. Tres durant la fase
de diagnòstic, un per a l'elaboració de propostes i la seua priorització, i finalment un taller per a la
devolució de resultats. L'objectiu dels tallers era generar un espai estable de participació en què es
pogueren tractar els temes d'anàlisi des d'una perspectiva grupal.
1

Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet, Horts Urbans de Benimaclet, Centre Social Okupado Anarquista (CSOA) l’Horta,
Benimaclet Entra, Benimaclet Descansa, Parròquia de l’Assumpció, Hipnopédia Urbana, AMPA Pare Català, Belles Arts UPV i
València en Comú.
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Reunions tècniques
Es van dur a terme reunions amb diferents àrees de l'Ajuntament de València, així com amb professionals
de l'arquitectura, amb l'objectiu d'obtindre informació per a orientar el treball posterior.
Enquestes
Amb l'objectiu de descriure des d'un punt de vista inclusiu els usos de l'espai urbà, es va dur a terme una
enquesta de diagnòstic i avaluació amb perspectiva de gènere (DUG) durant el primer taller de diagnòstic,
que va estar disponible també en la pàgina web.
Tallers infantils
Els tallers volien analitzar la percepció que els xiquets i xiquetes tenien sobre el seu barri i, al seu torn,
servir com a experiència d'aprenentatge col·lectiu en l'àmbit de la participació ciutadana.

5. DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI
A continuació, a manera de síntesi, es presenta una descripció de la situació del barri, resultat del treball
del procés participatiu. A través d'este diagnòstic, els veïns i veïnes van detectar determinats problemes i
necessitats que s'havien d'afrontar de manera prioritària per a millorar les condicions i qualitat de vida del
barri.
Es van posar en evidència principalment qüestions de tipus urbanístic i relacionades amb l'espai públic, com
la mobilitat, l'ús dels espais urbans, la gestió dels equipaments públics i la relació entre l'horta i la ciutat.
Un dels temes principals sorgits durant el procés va ser la necessitat de replantejar quin tipus de model de
creixement es volia per al barri. Es va manifestar la conveniència que el nou planejament tinguera en
compte l'opinió dels veïns i veïnes, sobretot en referència al desenvolupament del Pla de Benimaclet Est.
La possible ampliació de l'avinguda de Valladolid és assenyalada com una amenaça. Açò es deu al fet que
els veïns i veïnes perceben el seu barri com un poble amable amb les persones vianants, amb una forta
vinculació amb l'horta i que busca protegir el seu patrimoni arquitectònic i paisatgístic. A pesar d'estes
potencialitats i singularitats es manifesta una falta d'espais verds i de socialització, un malestar pels
problemes generats pel botellot i les festes, així com una preocupació per la privatització de l'espai públic.
S'aprecia, finalment, un desajust entre les necessitats del veïnat i la programació dels equipaments públics
existents, a més d'una demanda d'espais cogestionats entre els col·lectius del barri i l'Ajuntament.

Estrategia Integral Participativa-Benimaclet

Pàgina 6

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

11

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

6. LÍNIES D'ACTUACIÓ
Atenent a les demandes i necessitats del barri de Benimaclet sorgides del procés participatiu, l'Ajuntament
de València presenta a continuació les actuacions que cal desenvolupar.
S'han diferenciat els àmbits competencials de cada una, assenyalant les actuacions que, o bé són de
competència d'una altra administració diferent de la municipal, o bé podrien implicar una col·laboració
entre l'Ajuntament de València i una altra administració.

Per a ampliar la informació sobre cada una de les propostes de l'Estratègia es pot consultar el document
base del procés participatiu en la pàgina web http://www.benimacletesfutur.valencia.es, en el qual
apareix una descripció detallada d’estes.

EIX 1. ACONSEGUIR UN BARRI AMB UNA MOBILITAT MÉS AMABLE

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1. PRIORITZACIÓ DE LES PERSONES VIANANTS I DE LA BICICLETA

1.1. Implantació de ZONA 30 al centre històric de Benimaclet.
1.2. Senyalització de les entrades rodades al barri per mitjà de la creació de llindars.
1.3. Eliminació de pilons i control policial de l'aparcament no permés.
1.4. Redisseny dels encreuaments.
1.5. Conversió en zona de vianants provisional de carrers d'espai reduït i trànsit mínim.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2. REDUIR AL MÀXIM EL TRÀNSIT RODAT DE PAS DE NO RESIDENTS. NO
PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE VALLADOLID
2.1 Modificació de les determinacions de planejament del Pla General d'Ordenació Urbana de València
aprofitant la revisió en curs.
2.2 Convertir el camí de Farinós en camí per a vianants quan es duga a terme el PAI Benimaclet-Est.
Estrategia Integral Participativa-Benimaclet
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2.3. Eliminació total o parcial de la rotonda de connexió de la Ronda Nord.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3. ALTERNATIVES A L'APARCAMENT DE VEHICLES EN SUPERFÍCIE EN EL VIARI
EXISTENT
3.1. Alternativa temporal: reduir l'aparcament de vehicles en superfície:
3.1.2. Es proposa el condicionament en precari dels terrenys del PAI per part de l'Administració
municipal, amb l'acord previ amb els actuals propietaris/àries.
3.1.2. Alternativa definitiva: reduir l'aparcament de vehicles en superfície.
3.1.3. Incloure en el planejament del PAI la construcció d'aparcaments dels edificis en altura, en
substitució dels aparcaments provisionals. Augmentarien la seua capacitat per a complir amb els
requeriments de reserva de places d'aparcament públic de la LOTUP.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4. GENERAR APARCAMENTS SEGURS DE BICICLETES
4.1. Implementació d'iniciatives tant al barri existent com en el PAI que permeten l'aparcament segur de
bicicletes:
4.1.1. Disseny i implantació d'aparcaments ordenats i segurs de bicicletes.
4.1.2. Inclusió dins del planejament del PAI Benimaclet-Est d'ordenances que promoguen i
afavorisquen la creació d'aparcaments de bicicletes a les zones comunes de les vivendes.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 5. CONNEXIÓ DELS CARRILS BICI DE LA CIUTAT AMB EL BARRI
5.1. Implantació de nous carrils bici i connexió amb els existents:
5.1.1. Carril bici de dos sentits al carrer d’Emili Baró.
5.1.2. Carril bici de dos sentits a l'avinguda de Valladolid.
5.1.3.

Carril bici de dos sentits a Trànsits/Primat Reig i/o al carrer de Vicent Zaragozà.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 6. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL TRAMVIA

6.1. Implantació d'un sistema de prioritat per al tramvia en els encreuaments.2

EIX 2. ACONSEGUIR UN BARRI MÉS VERD I UN ESPAI PÚBLIC QUE
FOMENTE LES RELACIONS SOCIALS

LÍNIA D'ACTUACIÓ 7. MILLORA DE LA QUALITAT URBANA EN CARRERS ACTUALMENT DE TRÀNSIT
RODAT
7.1. Reurbanització de carrers amb modificació de la secció viària.
7.2. Reurbanització del carrer de la Murta.
7.3. Reurbanització de l'avinguda de Valladolid:
7.3.1. Conversió de l'avinguda de Valladolid en una avinguda-passeig perquè es consolide com el
carrer comercial principal del barri.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 8. REALITZACIÓ O MILLORA DELS JARDINS
8.1. Realització d'un jardí de xicoteta escala al voltant de les alqueries del carrer de la Murta.
8.2. Millora del jardí existent entre els carrers d’Albocàsser, de Viver i del Poeta Altet:
8.2.1. Redisseny accessible i utilitzable.
8.2.2. Comptar amb una zona de mascotes àmplia.
8.2.3. Introduir un jardí de jocs inclusius.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 9. MILLORA DE LA QUALITAT URBANA EN CARRERS JA DE VIANANTS
2

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua
realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de participació.
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9.1. Reurbanització de carrers amb la introducció d'arbratge i mobiliari urbà:
9.1.1. Reurbanització dels carrers de Masquefa i del Músic Belando.
9.1.2. Reurbanització del carrer de la Cova Santa.
9.1.3. Reurbanització dels carrers de la Murta i del Sant Esperit.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 10. LIMITACIONS SOBRE L'ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC

10.1. Desprivatització i limitació dels usos terciaris de l'espai públic:
10.1.1. Limitació de les llicències d'obertura dels locals destinats a la restauració.
10.1.2. Limitació en la concessió de terrasses de bars a les voreres i carrers.
10.1.3. Limitació en l'horari de tancament de les terrasses.
10.1.4. Foment d’iniciatives autoorganitzades per a jóvens en espais o edificis públics per a oci
alternatiu.
10.2. Control policial sobre el botellot nocturn a la plaça de Benimaclet i contornada.
10.3. Compromís dels col·lectius veïnals per a alliberar la pressió de l'oci sobre la plaça de Benimaclet.

EIX 3. AVANÇAR CAP A UNA GESTIÓ DELS RECURSOS PÚBLICS MÉS
PRÒXIMA ALS VEÏNS I VEÏNES

LÍNIA D'ACTUACIÓ 11. AMPLIACIÓ D'USOS I HORARIS DEL CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS
SOCIALS DE BENIMACLET
11.1 Cogestió de solars i altres espais de propietat municipal:

11.1.1. Activació d'espais en desús per a col·lectius veïnals:
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11.1.1.1. Informar el veïnat de l'inventari de tots els solars de propietat pública de
Benimaclet.
11.1.1.2. Consultar els veïns i veïnes sobre els usos possibles i la forma de gestionarlos.
11.1.1.3. Procedir a una cessió d'ús al col·lectiu que es fa càrrec de la gestió del
solar.
11.1.1.4. Redacció d'un reglament de coresponsabilitat real per part del col·lectiu i
l'Ajuntament.
11.1.1.5. Revisió anual del conveni d'ús i gestió per l'Administració municipal.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 12. APOSTAR PEL MODEL D'AUTOGESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D'HORTS
URBANS
12.1. Model i referent per a la incorporació de l'autogestió comunitària al barri:
12.1.2. Consolidar el model d'autogestió als horts col·lectius existents i de nova creació.
12.1.2. Estendre l'experiència a altres espais de gestió col·lectiva del barri.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 13. GENERAR NOUS MODELS DE GESTIÓ DE VIVENDA

13.1. Suport i reactivació de cooperatives de vivendes.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 14. DESENVOLUPAMENT EN L'EDIFICABILITAT PREVISTA EN EL PAI
BENIMACLET-EST DE PROPIETAT MUNICIPAL DE NOUS MODELS DE VIVENDA
14.1. Cooperatives de vivendes sobre sòl públic per mitjà d'una cessió d'ús per a 75 anys.
14.2. Vivendes de lloguer destinades a sectors específics de la població: majors, jóvens…
14.3. Fórmules mixtes on s'afavorisca la relació intergeneracional, interracial o intercultural.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 15. CREACIÓ D'UNA ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL (1ER CICLE)
15.1. Completar l'oferta de tots els cicles educatius al barri.3

EIX 4. POTENCIAR LA RELACIÓ DE LA CIUTAT AMB L'HORTA A TRAVÉS DE
BENIMACLET

LÍNIA D'ACTUACIÓ 16. POTENCIAR L'INTERCANVI DE PRODUCTES DE L'HORTA PRÒXIMA AMB EL
BARRI

16.1. Organització d'un mercat ambulant setmanal centrat en la venda d'hortalisses i alimentació
artesanal:
16.1.1. El mercat ambulant s'organitzaria amb la participació de les associacions i col·lectius del
barri i l'Ajuntament seria l'encarregat del seu control i gestió.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 17. DISMINUCIÓ DE L'IMPACTE VISUAL I ACÚSTIC DE LA RONDA NORD
17.1. Millora de la connexió ciutat-horta amb la potenciació de la transversalitat dels camins tradicionals
(Farinós i les Fonts).
17.2. La incorporació als terrenys del PAI d'una franja de protecció contigua a la ronda que continga
vegetació, recorreguts per a vianants i ciclistes, espais de recreació i miradors elevats sobre l'horta.

17.3. En el marge oposat, entre la ronda i l'horta, es proposa eliminar la vora i generar un camí amb
paviment permeable i cota variable que resolga la confluència entre la ronda i les diferents cotes dels
camins de l'horta.
17.4. Eliminació de la rotonda intermèdia construïda per a connectar amb la prevista prolongació de
l'avinguda Valladolid per a aconseguir un espai de protecció de les alqueries d'horta.

3

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua
realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de participació.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 18. RECLASSIFICACIÓ DELS TERRENYS DE L'ANTIGA CENTRAL LLETERA (AL
COSTAT DEL CEMENTERI PARROQUIAL), D'URBANS A NO URBANITZABLES

18.1. Canvi de classificació del sòl en la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, d'urbà a no
urbanitzable protegit.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 19. CONSERVACIÓ DE LES ALQUERIES DEL CARRER DE LA MURTA
19.1. Protecció de les dos alqueries en la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 20. REDISSENY DEL PAI BENIMACLET-EST
20.1. Replantejament / revisió del planejament d'este sector de sòl urbanitzable per a generar un espai
de transició entre la ciutat i l'horta.
Criteris:
 Creació d'un espai de transició entre horta i ciutat.
 No prolongació del viari de la ciutat.
 L'espai de transició és un gran espai lliure amb zones verds, horts urbans i equipaments.
 L'espai de transició manté la cota del terreny de l'horta.
 Els horts urbans com a pont entre l'horta i la ciutat des del punt de vista agronòmic.
 L'espai de transició contindrà els equipaments que necessita el barri. El desenvolupament del
gran espai lliure es vincularà a un taller participatiu.
 L'edificabilitat es concentrarà als extrems nord i sud del PAI.
 Potenciar els camins tradicionals que connectaven Benimaclet amb l'horta (Farinós i les Fonts)
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El seguiment i l'avaluació constituïxen elements essencials de tot procés participatiu. Amb això es busca
respondre a tres objectius fonamentals: d’una banda, oferir majors nivells de transparència i informació
quant a l'activitat exercida per les administracions públiques. D'una altra, retre comptes sobre l'execució i
posada en marxa dels compromisos adquirits per part de les administracions. Finalment, és una manera
d'involucrar el teixit social en la implementació de les polítiques públiques.
La necessitat d'establir una Comissió de Seguiment es va tractar i es va treballar amb les persones
involucrades al llarg del procés de participació, en el qual es van proposar una sèrie de criteris sobre les
seues funcions, composició i normes de funcionament. A partir d'estes directrius s'establixen els aspectes
següents sobre la constitució i funcionament de la comissió de seguiment d’esta Estratègia Integral
Participativa:
La Comissió de Seguiment, com a òrgan de control de caràcter ciutadà del compliment de les propostes
adoptades en esta estratègia, tindrà les funcions següents:
 Revisar i acreditar de forma periòdica el grau d'execució de les actuacions previstes dins de
l'Estratègia Participativa de Barri.
 Avaluar la qualitat i l'impacte de les actuacions mampreses.
 Emetre valoracions i recomanacions amb la finalitat de buscar la millora en el procés
d'implementació de les propostes d'actuació de l'Estratègia, i que esta es traduïsca en el màxim
benefici per al benestar del barri.
Les valoracions i recomanacions emeses tindran caràcter informatiu i no vinculant per a l'Ajuntament de
València. No obstant això, l'Ajuntament retrà comptes sobre la seua acceptació i motivarà qualsevol decisió
que es prenga en sentit negatiu. La documentació que es genere del treball de la Comissió tindrà caràcter
públic i estarà a disposició de la ciutadania a través dels mitjans que la Comissió determine.
Es proposa una Comissió composta per persones representants de les associacions i col·lectius del barri i
veïnat no associat, que s'hagen implicat al llarg del procés i tinguen relació amb l'entorn. Es podrà sol·licitar,
quan els temes que s’hagen de discutir així ho requerisquen, l'assistència de representació tècnica i/o
representació de diferents recursos municipals i socials. La Comissió comptarà amb un número aproximat
de deu persones i haurà de garantir la paritat entre dones i hòmens i l'equilibri d'edat, així com tindre en
compte perfils que reflectisquen la realitat social del barri.
Les reunions es convocaran, com a mínim, amb periodicitat semestral durant el període d'implementació
de l'Estratègia. La Comissió establirà de forma interna les seues normes de funcionament.
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1. PRESENTACIÓ
El document que a continuació presenta l’Ajuntament de València dóna compte del procés
participatiu desenvolupat al barri de Orriols on el veïnat, directament o a través de les seues
associacions, ha realitzat tot un ventall de propostes per a la millora i desenvolupament del
seu barri.
Mitjançant la participació ciutadana s’ha establit un procés pel qual el veïnat, conjuntament
amb personal tècnic, va realitzar un diagnòstic participatiu a partir del qual s’han definit els
criteris que han d’orientar els treballs del Govern municipal en este barri durant els propers
anys.
Un treball conjunt entre ciutadania i Ajuntament que posa de relleu una manera distinta de fer
polítiques públiques, per i des de la ciutadania.
Totes les propostes que es detallen a continuació serviran com a orientacions i guia de treball
de l’Ajuntament al barri d’Orriols. Este document suposa l’assumpció i el compromís amb la
població d’Orriols per a garantir la millora de les condicions i la qualitat de vida del veïnat, que
es desenvoluparà tenint en compte les possibilitats pressupostàries i les necessitats de la resta
de barris de València. Les estratègies suposen, en qualsevol cas, una prioritat del Govern als
diferents barris i un canvi de paradigma a l’hora de plantejar-se les polítiques municipals.
Cal assenyalar que hi ha propostes que no són de competència directa de l’Ajuntament de
València i, per tant, no pot pronunciar-s’hi directament, encara que sí pot manifestar el seu
suport per a garantir, en la mesura del possible, el seu compliment per l’administració
competent.
Sr. Joan Ribó Canut
Alcalde de València
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2. INTRODUCCIÓ
Parlar de ciutat és parlar de persones, de cultura, de conflicte, de proximitat, de patrimoni, de
mobilitat, de participació, d'horta, d'inversions, d'identitat. Per això, el coneixement de
l'entorn en què viuen les veïnes i els veïns de la ciutat i la seua participació en la gestió pública
és imprescindible per a millorar la qualitat de vida dels nostres barris. A més, les ciutats
exercixen un paper fonamental com a llocs de connectivitat, d'innovació, d'impuls econòmic i
de creativitat i, per això, és necessari generar estratègies participatives de cara a avançar cap
a un model de desenvolupament urbà més amable, just i sostenible, amb una perspectiva
centrada en els barris, llocs on es representa la vida, la convivència i la identificació col·lectiva.
Un nou model de fer ciutat basat en la participació i el diàleg amb la societat, que requerix
d’espais de trobada i reflexió des dels quals dissenyar propostes de millora.
L'Estratègia Integral Participativa té una doble finalitat. D'una banda, introduïx un model
d'intervenció institucional centrat en la millora de les condicions de vida, la inclusió i la cohesió
social, alhora que es construïx i enfortix la comunitat. I, d'altra banda, es tracta d'una
ferramenta de codisseny de polítiques públiques en el territori més pròxim a la ciutadania que
servix per a definir les línies d'actuació prioritàries per al Govern municipal configurant-se com
a guia de treball de l'Ajuntament de València en el barri de Natzaret, tenint en compte la
viabilitat tècnica i l’assignació pressupostària de les línies d'actuació que presenta.
És, en definitiva, un projecte en què ciutadania, personal tècnic i representants polítics han
treballat de forma conjunta en el disseny d'una estratègia integral que abasta totes les
dimensions de la vida del barri d'Orriols, a través d'un treball participatiu i en xarxa.
El document que a continuació es presenta és una síntesi del procés participatiu dut a terme
en el barri, així com de les propostes i accions resultants d'este. Per a ampliar la informació es
pot consultar el document base de l'Estratègia Integral Participativa en la pàgina web
http://www.activaorriols.valencia.es.
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3. PRINCIPIS ORIENTADORS
L'Estratègia Integral Participativa basa la seua definició, desenvolupament i seguiment futur en
els principis següents:
Transparència i participació. Garantint a agents i ciutadania en general l'accés a la mateixa
informació i la capacitat de participació en totes les fases del procés.
Consens polític i social. Establint uns acords mínims que garantisquen el desenvolupament de
l'Estratègia.
Coresponsabilitat. Dissenyant i gestionant el procés des d'una responsabilitat compartida
entre cada agent involucrat, tant institucional com social, i de la ciutadania.
Transversalitat i pluralitat. Superant les concepcions sectorials de fer polítiques públiques,
involucrant tots els sectors, propiciant la comunicació dins de l'administració i entre esta i la
totalitat d'agents implicats.
Sostenibilitat. Garantint la disponibilitat dels recursos necessaris per a aconseguir un
desenvolupament i un benestar per al barri durador en el temps.
Territorialitat. Treballant des del nivell més pròxim a la ciutadania, el barri, com a punt de
partida d'una concepció més descentralitzada i pròxima de les relacions entre l'Administració
local i les veïnes i veïns.
Diversitat i interculturalitat. Afavorint des del mateix procés i el desenvolupament d'esta
estratègia, la inclusió d'elements que asseguren la representativitat de les diferents cultures i
realitats presents als barris.
Transversalitat de gènere. Adoptant un enfocament que situa en el centre del procés i de
totes les actuacions que se’n deriven la igualtat entre dones i hòmens.

Estratègia Integral Participativa-Orriols

Pàgina 4

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

24

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

4. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’Estratègia Integral Participativa és el resultat d'un procés de participació protagonitzat per
associacions i entitats del barri i veïnes i veïns no associats i dinamitzat per un equip tècnic.
Este treball conjunt va tindre lloc entre els mesos de setembre de 2016 i febrer de 2017.
Fases del procés de participació ciutadana
El desenvolupament del procés es va dividir en cinc fases de treball:
En primer lloc, es va dur a terme una fase de presentació i contextualització del procés de
participació amb les principals entitats del barri. En esta fase es va constituir un grup motor i es
va recopilar informació per a preparar la fase següent.
La segona fase va correspondre a l'elaboració del diagnòstic participat. El diagnòstic es va dur
a terme a partir de les dades extretes en la primera fase i de les dades aportades per diferents
agents involucrats en el procés a través de tallers, entrevistes i enquestes.
La tercera fase, de disseny de propostes, tenia com a objectiu fonamental formular propostes
d'actuació sobre els problemes detectats durant la fase de diagnòstic.
Finalitzada la fase de propostes, i una vegada sistematitzada la informació, va començar la
quarta fase de priorització de propostes, per a triar aquelles considerades més rellevants per
les persones participants.
La cinquena i última fase va consistir en la definició dels mecanismes per a l'avaluació i el
seguiment de l'estratègia resultant del procés. Es van treballar de manera col·lectiva tots els
aspectes relatius a la posada en marxa de la futura Comissió de Seguiment encarregada de
supervisar l'execució dels compromisos adquirits. Es va realitzar, a més, una avaluació
col·lectiva del procés mateix de participació.
Instruments del procés de participació ciutadana
Grup motor
El grup motor es crea com a ferramenta d'impuls, validació i acompanyament, tant del treball
previ realitzat per l'equip tècnic, com dels resultats obtinguts en les activitats de les diferents
fases. Hi van participar les persones i col·lectius que volien tindre un major grau d'implicació en
el procés1

1 El grup motor es componia de dotze persones: veïns i veïnes a títol individual, així com representants d’associacions com

l’Associació de Veïns i Veïnes Orriols-Rascanya, Orriols Conviu, València Acull, Centre Cultural Islàmic, CEIP Miguel Hernández, CEIP
Cossío, Caixa Popular, Associació de Comerciants, Agrupació de falles, Centre de Persones Majors d’Orriols, Església Evangèlica de
Barona, Associació de Bolivians i l’Associació d’Artesans.
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Tallers oberts
Es van realitzar un total de quatre tallers en les distintes fases del procés de participació
excepte en la inicial. Un durant la fase de diagnòstic, un altre per a l'elaboració de propostes,
un tercer per a la seua priorització i, finalment, un taller per al disseny de la futura Comissió de
Seguiment. L'objectiu dels tallers era generar un espai estable de participació en què es
pogueren tractar els temes d'anàlisi des d'una perspectiva grupal.
Entrevistes
Es van realitzar un total de sis entrevistes durant el procés. El propòsit d'estes era acostar el
procés a agents específics que per diferents motius no havien participat en els tallers i
aconseguir així una visió més exhaustiva de la situació d'Orriols.
Enquesta en línia
L'objectiu de l'enquesta en línia era ampliar l'espectre d'agents participants en el procés.
L'enquesta es va estructurar d'acord amb les línies d'actuació establides.
Activitats i tallers específics (infantils i juvenils)
L'objectiu d'estes activitats era identificar les debilitats i punts forts del barri, reflexionant
sobre l'entorn des de la perspectiva de la infància i la joventut.

5. DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI
A continuació, a manera de síntesi, es presenta una descripció de la situació del barri resultat
del treball del procés participatiu. A través d'este diagnòstic, estructurat en diferents blocs
temàtics, els veïns i les veïnes van detectar determinats problemes i necessitats que s'havien
d'afrontar de manera prioritària per a millorar les condicions i qualitat de vida del barri.
Mobilitat
D'una banda, es considera que, en general, existixen bones connexions de transport,
encara que se subratlla la mala comunicació amb l'hospital de referència La Fe.
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D'altra banda, la configuració urbana del barri provoca una alta densitat de trànsit i
dificultats de circulació per a les persones vianants que té com a conseqüència un
impacte negatiu en els comerços de la zona.
Qualitat de l'espai públic
Hi ha una percepció generalitzada de degradació de l'espai públic, a causa sobretot de la
falta de manteniment d'este (falta de neteja, il·luminació i espais verds, deteriorament
del mobiliari urbà i les façanes).
Vivenda
El parc de vivenda d'Orriols es caracteritza, en algunes zones, per la seua mala qualitat i
per l'existència d'un alt percentatge de vivenda buida que afecta el mercat immobiliari i
propicia situacions d'ocupació.
Economia i comerç
Es posa en valor l'existència d'un gran nombre de comerços especialitzats i de
proximitat, encara que la falta de formació, de relleu generacional i la falta
d'oportunitats laborals puguen suposar un problema en la sostenibilitat de la seua
activitat.
Convivència
La diversitat cultural del barri és vista com un valor afegit en relació a la convivència o la
configuració dels teixits associatiu i comercial.
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6. LÍNIES D'ACTUACIÓ
Atenent a les demandes i necessitats del barri d'Orriols sorgides del procés participatiu,
l'Ajuntament de València presenta a continuació les actuacions que cal desenvolupar.
S'han diferenciat els àmbits competencials de cada una, assenyalant les actuacions que, o bé
són de competència d'una altra administració diferent de la municipal, o bé podrien implicar
una col·laboració entre l'Ajuntament de València i una altra administració.
Per a ampliar la informació sobre cada una de les propostes de l'Estratègia es pot consultar el
document base del procés participatiu en la pàgina web http://www.activaorriols.valencia.es
en el qual apareix una descripció detallada d’estes.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 0.0. REDEFINICIÓ DELS LÍMITS ADMINISTRATIUS DEL BARRI
D'ORRIOLS

EIX 1. ESPAI PÚBLIC
LÍNIA D'ACTUACIÓ 1. CAP A UN NOU MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE
1.1. Reestructuració dels espais d'estacionament
1.1.1. Creació de zones d'aparcament públiques en les zones perimetrals del barri.
1.1.2. Revisió del sistema d'aparcament existent en algunes zones amb l'objectiu
d'optimitzar el nombre de vehicles estacionats.
1.1.3. Implantació d'elements dissuasius d'estacionament de vehicles motoritzats
sobre les voreres.
1.2. Pacificació del trànsit
1.2.1. Creació d'una zona amb límit de velocitat 30 que pacifique el trànsit al barri i
millore la seguretat per a les persones vianants.
1.3. Xarxa d'itineraris amables per a les persones vianants
1.3.1. Creació de recorreguts escolars segurs.
Estratègia Integral Participativa-Orriols
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1.3.2 Creació d'un eix de connexió nord-sud amb prioritat de pas per a persones
vianants.
1.3.3. Creació d'un eix est-oest al carrer de Santiago Rusinyol que comunique les
diferents infraestructures existents al carrer i millore la circulació de les persones
vianants i el seu potencial comercial.
1.3.4. Obertura del carrer d’Agustín Lara a l'avinguda de la Constitució (“forat de la
vergonya”) i urbanització de l'entorn.
1.3.5. Revisió dels elements que garantisquen la circulació segura per a les persones
vianants.
1.4. Foment de l'ús dels transports no motoritzats
1.4.1. Creació d'una connexió transversal i longitudinal al barri per a vehicles no
motoritzats que connecte amb la xarxa de carril bici existent.
1.4.2. Creació d'aparcaments de bicicletes en zones pròximes a llocs d'interés general.
1.4.3. Esmena de talls i punts negres a la xarxa ciclista existent.
1.4.4. Creació d'aparcaments de bicicletes en plantes baixes d'edificis.
1.5. Millora del transport públic
1.5.1. Millora de la connexió d'Orriols amb zones d'interés general per al barri.
1.5.2. Millora de la connexió circular transversal entre els barris de la zona nord.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2. MILLORA DE LA QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC
2.1. Per un barri més net
2.1.1. Incrementar les tasques de manteniment i neteja del barri.
2.1.2. Foment dels sistemes de recollida de residus.
2.1.3. Creació i implementació de campanyes d'educació i conscienciació ciutadana.
2.2. Orriols i la seua il·luminació
2.2.1. Revisió i correcció de les deficiències trobades en l'enllumenat.
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2.2.2. Implementació de sistemes d'enllumenat d'alta eficiència energètica i amb
possibilitat de regulació horària.
2.3. Matèria verda al barri
2.3.1. Planificació, actualització i reforma de la infraestructura verda del barri.
2.3.2. Millora en el manteniment de la vegetació existent als carrers.
2.3.3. Incorporació de vegetació als carrers.
2.4. Mobiliari urbà
2.4.1. Incrementar, mantindre i renovar el mobiliari urbà en l'espai públic.
2.5. Façanes del barri
2.5.1. Millora de l'aspecte dels baixos comercials i locals en planta baixa.
2.5.2. Eliminació del cablejat existent a les façanes dels edificis.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3. LES ARRELS D'ORRIOLS
3.1. Posada en valor i difusió del patrimoni cultural d'Orriols
3.1.1. Identificació i catalogació dels béns rellevants al barri.
3.1.2. Posada en valor dels béns culturals identificats al barri.
3.1.3. Creació de ferramentes per a la seua difusió i promoció.
3.2. Millora urbanística de l'antic nucli d'Orriols
3.2.1. Execució del jardí/plaça al descampat de l'ermita de Sant Jeroni.
3.2.2. Integració paisatgística de l'entorn del conjunt de la plaça de l'Ermita.
3.2.3. Pacificació del trànsit al carrer del’Arquitecte Rodríguez en el tram comprés
entre els carrers Duc de Mandas i Reig Genovés.
3.2.4. Adequació de la zona del tram de carrer per a vianants existent entre el carrer
del Pare Viñas i de l’Arquitecte Rodríguez.
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3.3. Incorporació del monestir de Sant Miquel dels Reis a Orriols
3.3.1. Actuació de caràcter urbà i paisatgístic que millore la connexió entre Orriols i el
monestir, i millore així els seus accessos i la relació de proximitat amb el barri.
3.3.2. Incorporació del patrimoni associat a Sant Miquel dels Reis al recorregut
museístic del monestir2
3.3.3. Ampliació de la programació cultural de la Biblioteca Valenciana amb l'objecte
de convertir l'equipament en un referent cultural a nivell metropolità3.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4. EQUIPAMENTS PÚBLICS. GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES
4.1. Aprofitament i millora dels recursos disponibles
4.1.1 Creació d'un cens d'espais municipals disponibles.
4.1.2 Generació de protocols que afavorisquen la participació activa en la gestió dels
equipaments públics per part de la ciutadania.
4.1.3 Disseny d'una plataforma digital per a consultar la disponibilitat temporal dels
espais municipals i sol·licitar la seua cessió/lloguer.
4.1.4 Revisió i optimització del model d'utilització dels equipaments existents.
4.1.5 Creació d'un programa d'activitats culturals que pose en valor el teixit associatiu
del barri.
4.2. Creació de nous equipaments
4.2.1. Rehabilitació de l'Alqueria d’Albors com a centre cultural.
4.2.2. Creació d'un centre de dia per a persones majors al barri.

2

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
3 Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
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EIX 2. ECONOMIA I COMERÇ

LÍNIA D'ACTUACIÓ 5. ACTIVACIÓ I DINAMITZACIÓ
5.1. Activació dels locals buits per a iniciatives emprenedores
5.1.1. Dur a terme un procés de catalogació que permeta identificar locals tancats i
espais buits o abandonats.
5.1.2. Iniciar un programa d'activació dels espais.
5.2. Suport institucional a la continuïtat generacional del comerç.
5.2.1. Creació d'una oficina de dinamització comercial.
5.2.2. Posar en marxa una campanya informativa dels recursos i possibilitats
disponibles per al relleu generacional o traspàs dels negocis.
5.3. Promoure activitats d'intercanvi cultural en l'àmbit comercial.
5.3.1. Promoure activitats d'intercanvi cultural en l'àmbit de la gastronomia i altres
productes.
5.3.2. Creació d'un fòrum comercial.
5.4. Millora de vies comercials i integració amb l'entorn.
5.4.1. Coordinar accions de recuperació i millora de l'espai públic per a incorporar les
necessitats específiques del teixit comercial.
5.4.2. Promoure l'estructuració del teixit comercial d'Orriols a través de la millora de
l'atractiu de les vies comercials principals.
5.4.3. Millorar l'aspecte dels baixos comercials que romanen tancats.
5.4.4. Millorar els locals comercials actius per mitjà d'intervencions d'actualització i
millora de la seua imatge.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 6. ASSESSORAMENT I FORMACIÓ
6.1. Potenciar l'accés a la formació i l'assessorament a professionals del comerç .
6.1.1. Establir mecanismes d'assessorament permanent per a emprenedors/ores i
professionals del comerç.
6.1.2. Posar en marxa programes de formació contínua.
6.2. Connectar el teixit comercial amb la infraestructura educativa.
6.2.1. Promoure la participació de les i els comerciants en iniciatives i projectes
conjunts amb les institucions educatives del barri4.
6.2.2. Explorar la possibilitat de realitzar pràctiques professionals de titulacions
específiques en els comerços i empreses del barri5.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 7. VISIBILITZACIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR.
7.1. Promoure l'estructuració, visibilitat i integració en l'entorn del teixit comercial.
7.1.1 Creació d'una guia comercial del barri d'Orriols.
7.1.2 Habilitació de senyalística que facilite la localització dels comerços.
7.1.3 Posar en marxa campanyes específiques que visibilitzen i interrelacionen el teixit
comercial amb llocs d'interés patrimonial6.
7.2. Programes d'atracció econòmica per a inversors i inversores potencials.
7.2.1 Promoure la publicitat positiva del barri quant a disponibilitat i possibilitats
d'inversió.

4

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
5 Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
6 Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
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7.2.2 Emprendre campanyes específiques per a l'atracció de noves persones
inversores.
7.3. Barri pilot cap a un turisme cooperatiu.
7.3.1 Generació d'una xarxa de persones propietàries, comerciants i agents culturals
amb interés a treballar de manera cooperativa per un turisme sostenible.

7.3.2 Posada en marxa d'una proposta pilot que promocione Orriols entre les persones
visitants a la ciutat de València.

EIX 3. VIVENDA I CONVIVÈNCIA
LÍNIA D'ACTUACIÓ 8. INFORMACIÓ I MEDIACIÓ
8.1. Ampliació de la informació de l'estat del parc de vivenda.
8.1.1. Generació d'una base de dades de l'estat actual del parc de vivendes.
8.1.2. Desenvolupament de ferramentes de visualització de dades.
8.2. Mediació pròxima
8.2.1. Creació d'un punt d'informació al barri.
8.2.2. Establiment d'un protocol i un mecanisme àgil per a actuar contra els
impagaments de les quotes comunitàries.
8.2.3. Estudiar i millorar els casos de persones i famílies vulnerables i les seues unitats
habitacionals.
8.3. Ampliació d'ajudes per a millorar l'estat i l'accés a la vivenda.
8.3.1. Finançament complementari a les ajudes per a la realització de l'Informe
d'Avaluació de l'Edifici (IEEcv).
8.3.2. Finançament complementari a les ajudes de rehabilitació arquitectònica.
8.3.3. Diversificació de les ajudes per al pagament del lloguer per a persones amb
dificultats d'accés a la vivenda.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 9. FORMES DE TINENÇA
9.1. Millora del parc públic de vivenda.
9.1.1. Augment de l'oferta de vivenda pública al barri.7
9.1.2. Increment del percentatge de vivenda pública destinada a lloguer social.8
9.2. Activació del mercat immobiliari.
9.2.1. Creació de mesures fiscals que penalitzen la tinença massiva d'immobles sense
habitar.
9.2.2. Impuls públic al lloguer de vivendes buides.
9.3. Suport a formes diverses de tinença.
9.3.1. Informar i promoure formes diverses d'organització per a accedir a una vivenda.
9.3.2. Informar i promoure formes diverses de finançament de la vivenda.
9.3.3. Informar i promoure formes diverses d'organització per a mantindre una
comunitat veïnal.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 10. REHABILITACIÓ I REFORMA
10.1. Per una vivenda digna, accessible, eficient i funcional.
10.1.1. Promoure l'accessibilitat universal en les unitats habitacionals.
10.1.2. Promoure la millora energètica de les vivendes.
10.1.3. Promoure la reestructuració de la tipologia de vivenda a les necessitats actuals
de les persones que les habiten.
10.2. Millora dels servicis dels espais comuns.

7

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
8

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
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10.2.1. Aprofitament dels espais en planta baixa per a usos temporals útils per al barri i
que millore el finançament de la comunitat.
10.2.2. Reconvertir les vivendes buides en equipaments útils per al desenvolupament
personal i comunitari dels veïns i les veïnes.
10.2.3. Utilització dels espais exteriors comunitaris de l'edifici.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 11. MANERES DE VIURE. DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA
11.1. Programes d'atracció per a potencials residents.
11.1.1. Promoure la publicitat positiva del barri quant a disponibilitat de vivendes.
11.1.2. Emprendre campanyes específiques per a l'atracció d'estudiants, persones
refugiades i altres col·lectius com a futurs/es residents.
11.2. Orriols com a referència de convivència intercultural.
11.2.1. Promoció d'espais de trobada i participació per a la convivència.
11.2.2. Realització de campanyes de conscienciació per a defendre els valors de
respecte, civisme i convivència en les comunitats veïnals.
11.3. Connectar Orriols amb la joventut.
11.3.1. Creació d'un cens de vivendes i habitacions disponibles al barri.
11.3.2. Visualització a través de mapes i dades de persones propietàries,
vivendes/habitacions, característiques i condicions per a accedir-hi.
11.3.3. Connexió del parc de vivenda privat amb la borsa de vivenda universitària de la
ciutat9
11.4. Afavorir la convivència intergeneracional
11.4.1. Implementació d'un programa de convivència intergeneracional.
11.4.2. Campanyes de conscienciació i difusió per a implicar a la joventut en la gestió
de recursos en les comunitats veïnals.

9

Accions a nivell autonòmic que no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot
comprometre a la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de
participació.
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El seguiment i l'avaluació constituïxen elements essencials de tot procés participatiu. Amb
això es busca respondre a tres objectius fonamentals: d'una banda, oferir majors nivells de
transparència i informació quant a l'activitat exercida per les administracions públiques.
D'un altre, retre comptes sobre l'execució i posada en marxa dels compromisos adquirits
per part de les administracions. Finalment, és una manera d'involucrar el teixit social en la
implementació de les polítiques públiques.
La necessitat d'establir una Comissió de Seguiment es va tractar i es va treballar amb les
persones involucrades al llarg del procés de participació, en el qual es van proposar una
sèrie de criteris sobre les seues funcions, composició i normes de funcionament. A partir
d'estes directrius s'establixen els aspectes següents sobre la constitució i funcionament de
la comissió de seguiment d’esta Estratègia Integral Participativa:
La Comissió de Seguiment, com a òrgan de control de caràcter ciutadà del compliment de
les propostes adoptades en esta Estratègia, tindrà les funcions següents:


Revisar i acreditar de forma periòdica el grau d'execució de les actuacions
previstes dins de l'Estratègia Participativa de Barri.
 Avaluar la qualitat i l'impacte de les actuacions mampreses.


Emetre valoracions i recomanacions amb la finalitat de buscar la millora en
el procés d'implementació de les propostes d'actuació de l'Estratègia, i que
esta es traduïsca en el màxim benefici per al benestar del barri.

Les valoracions i recomanacions emeses tindran caràcter informatiu i no vinculant per a
l'Ajuntament de València. No obstant això, l'Ajuntament retrà comptes sobre la seua
acceptació i motivarà qualsevol decisió que es prenga en sentit negatiu. La documentació
que es genere del treball de la Comissió tindrà caràcter públic i estarà a disposició de la
ciutadania a través dels mitjans que la Comissió determine.
Es proposa una Comissió composta per persones representants de les associacions i
col·lectius del barri i veïnat no associat, que s'hagen implicat al llarg del procés i tinguen
relació amb l'entorn. Es podrà sol·licitar, quan els temes que s’hagen de discutir així ho
requerisquen, l'assistència de representació tècnica i/o representació de diferents recursos
municipals i socials. La Comissió comptarà amb un número aproximat de deu persones i
haurà de garantir la paritat entre dones i hòmens i l'equilibri d'edat, així com tindre en
compte perfils que reflectisquen la realitat social del barri.
Les reunions es convocaran, com a mínim, amb periodicitat semestral durant el període
d'implementació de l'Estratègia. La Comissió establirà de forma interna les seues normes de
funcionament.

Estratègia Integral Participativa-Orriols

Pàgina 17

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

37

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

##ANEXO-1637903##

Estratègia Integral Participativa
Barri Natzaret

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

38

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

ÍNDEX

1. PRESENTACIÓ ..................................................................................................................3
2. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................................4
3. PRINCIPIS ORIENTADORS .................................................................................................5
4. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU ......................................................................6
5. DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI .............................................................................................7
6. LÍNIES D’ACTUACIÓ ..........................................................................................................9
EIX 1. URBANISME, VIVENDA I MEDI AMBIENT ........................................................................ 9
EIX 2. EDUCACIÓ ...................................................................................................................... 11
EIX 3. SALUT............................................................................................................................. 13
EIX 4. TREBALL I PROMOCIÓ ECONÒMICA .............................................................................. 14
EIX 5. CONVIVÈNCIA ................................................................................................................ 15
EIX 6. CULTURA I ESPORT ........................................................................................................ 16
7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ. ............................................................................................. 17

Estratègia Integral Participativa-Natzaret

Pàgina 2

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

39

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

1. PRESENTACIÓ

El document que a continuació presenta l’Ajuntament de València dóna compte del procés
participatiu desenvolupat al barri de Natzaret, on el veïnat, directament o a través de les
seues associacions, ha realitzat tot un ventall de propostes per a la millora i desenvolupament
del seu barri.
Mitjançant la participació ciutadana s’ha establit un procés pel qual el veïnat, conjuntament
amb personal tècnic, va realitzar un diagnòstic participatiu a partir del qual s’han definit els
criteris que han d’orientar els treballs del Govern municipal en este barri durant els propers
anys.
Un treball conjunt entre ciutadania i Ajuntament que posa de relleu una manera distinta de fer
polítiques públiques, per i des de la ciutadania.
Totes les propostes que es detallen a continuació serviran com a orientacions i guia de treball
de l’Ajuntament al barri de Natzaret. Este document suposa l’assumpció i el compromís amb la
població de Natzaret per a garantir la millora de les condicions i la qualitat de vida del veïnat,
que es desenvoluparà tenint en compte les possibilitats pressupostàries i les necessitats de la
resta de barris de València. Les estratègies integrals participatives suposen, en qualsevol cas,
una prioritat del Govern als diferents barris i un canvi de paradigma a l’hora de plantejar-se les
polítiques municipals.
Cal assenyalar que hi ha propostes que no són de competència directa de l’Ajuntament de
València i, per tant, no pot pronunciar-s’hi directament, encara que sí pot manifestar el seu
suport per a garantir, en la mesura del possible, el seu compliment per l’administració
competent.
Sr. Joan Ribó Canut
Alcalde de València
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2. INTRODUCCIÓ
Parlar de ciutat és parlar de persones, de cultura, de conflicte, de proximitat, de patrimoni, de
mobilitat, de participació, d'horta, d'inversions, d'identitat. Per això, el coneixement de
l'entorn en què viuen les veïnes i els veïns de la ciutat i la seua participació en la gestió pública
és imprescindible per a millorar la qualitat de vida dels nostres barris. A més, les ciutats
exercixen un paper fonamental com a llocs de connectivitat, d'innovació, d'impuls econòmic i
de creativitat i, per això, és necessari generar estratègies participatives de cara a avançar cap a
un model de desenvolupament urbà més amable, just i sostenible, amb una perspectiva
centrada en els barris, llocs on es representa la vida, la convivència i la identificació col·lectiva.
Un nou model de fer ciutat basat en la participació i el diàleg amb la societat, que requerix
d’espais de trobada i reflexió des dels quals dissenyar propostes de millora.
L'Estratègia Integral Participativa té una doble finalitat. D'una banda, introduïx un model
d'intervenció institucional centrat en la millora de les condicions de vida, la inclusió i la cohesió
social, alhora que es construïx i enfortix la comunitat. I, d'altra banda, es tracta d'una
ferramenta de codisseny de polítiques públiques en el territori més pròxim a la ciutadania que
servix per a definir les línies d'actuació prioritàries per al Govern municipal configurant-se com
a guia de treball de l'Ajuntament de València en el barri de Natzaret, tenint en compte la
viabilitat tècnica i l’assignació pressupostària de les línies d'actuació que presenta.
És, en definitiva, un projecte en què ciutadania, personal tècnic i representants polítics han
treballat de forma conjunta en el disseny d'una estratègia integral que abasta totes les
dimensions de la vida del barri de Natzaret, a través d'un treball participatiu i en xarxa.
El document que a continuació es presenta és una síntesi del procés participatiu dut a terme
en el barri, així com de les propostes i accions resultants d'este. Per a ampliar la informació es
pot consultar el document base de l'Estratègia Integral Participativa en la pàgina web
www.estrategianatzaret.valencia.es.
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3. PRINCIPIS ORIENTADORS
L'Estratègia Integral Participativa basa la seua definició, desenvolupament i seguiment futur en
els principis següents:
Transparència i participació. Garantint a agents i ciutadania en general l'accés a la mateixa
informació i la capacitat de participació en totes les fases del procés.
Consens polític i social. Establint uns acords mínims que garantisquen el desenvolupament de
l'Estratègia.
Coresponsabilitat. Dissenyant i gestionant el procés des d'una responsabilitat compartida
entre cada agent involucrat, tant institucional com social, i de la ciutadania.
Transversalitat i pluralitat. Superant les concepcions sectorials de fer polítiques públiques,
involucrant tots els sectors, propiciant la comunicació dins de l'administració i entre esta i amb
la totalitat d'agents implicats.
Sostenibilitat. Garantint la disponibilitat dels recursos necessaris per a aconseguir un
desenvolupament i un benestar per al barri durador en el temps.
Territorialitat. Treballant des del nivell més pròxim a la ciutadania, el barri, com a punt de
partida d'una concepció més descentralitzada i pròxima de les relacions entre l'Administració
local i les veïnes i veïns.
Diversitat i interculturalitat. Afavorint des del mateix procés i el desenvolupament d'esta
estratègia, la inclusió d'elements que asseguren la representativitat de les diferents cultures i
realitats presents als barris.
Transversalitat de gènere. Adoptant un enfocament que situa en el centre del procés i de
totes les actuacions que se’n deriven la igualtat entre dones i hòmens.
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4. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’Estratègia integral participativa és el resultat d'un procés de participació protagonitzat per
associacions i entitats del barri i veïnes i veïns no associats i dinamitzat per un equip tècnic.
Este treball conjunt va tindre lloc entre els mesos de setembre de 2016 i febrer de 2017.

Fases del procés de participació ciutadana
El procés de participació es va dividir en quatre fases de treball:
Una primera fase d'aproximació i acostament al barri, en la qual es va realitzar un diagnòstic
participat per a conéixer la seua problemàtica i les seues necessitats. La informació que ha
servit per a la redacció d'este diagnòstic prové de diferents fonts, majoritàriament de
l'expressió de les opinions i necessitats del veïnat de Natzaret, així com del personal tècnic que
treballa al barri.
La segona fase va consistir en una etapa de formació, en la qual es van presentar experiències
rellevants d'altres municipis amb l'objecte d'ampliar i enriquir les visions de les persones
participants a l'hora de preparar la fase de treball següent.
Esta tercera fase de propostes va servir per a construir de manera col·lectiva línies de treball i
propostes concretes de millora del barri. En esta fase la ciutadania i la mesa tècnica juntament
amb l'equip tècnic van definir i van prioritzar les propostes.
La quarta i última fase va correspondre a l'establiment de mecanismes de seguiment de la
futura estratègia. S’hi van definir com havien de ser els mecanismes perquè la ciutadania puga
seguir el compliment dels compromisos adquirits per l'Ajuntament de València una vegada
aprovada l'estratègia integral.
Instruments del procés de participació ciutadana
Grup motor
El grup motor es crea com a ferramenta d'impuls, validació i acompanyament, tant del treball
previ realitzat per l'equip tècnic, com dels resultats obtinguts en les activitats de les diferents
fases en què van participar les persones i col·lectius que volien tindre un major grau
d'implicació en el procés. 1

1

Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, personal de Cáritas, Falla Moraia, Associació Festes del Crist, Centre de
Música i Dansa, Falla Aras de Alpuente, Associació Festes de la Mare de Déu, Projecte Mare, Centre Municipal de
Natzaret, CEIP Ausiàs March, EPA Natzaret, CEIP Juan Manuel Montoya, personal del Centre Municipal de Servicis
Socials i del Centre de Salut, Col·legi Nuestra Señora de los Desamparados, Col·legi Santa Magdalena Sofia,
Associació Nazaret Unidos i Grup Escoltes.
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Tallers oberts
Es van organitzar tres tallers oberts a tota la ciutadania del barri, distribuïts al llarg de les fases
del procés (diagnòstic, formació i propostes). Estos tallers es van estructurar en grups de
treball (urbanisme, vivenda i mobilitat; educació, salut i cultura; convivència; treball i
economia).
L'objectiu dels tallers era generar un espai estable de participació en què es pogueren tractar
els temes d'anàlisi des d'una perspectiva grupal.
Tallers específics (entrevistes grupals)
Estos tallers es van dur a terme amb l'objectiu de garantir la inclusió de la diversitat social que
caracteritza el barri i acostar el procés a grups que pogueren presentar dificultats per a
participar-hi.
Mesa tècnica
La mesa tècnica es va constituir amb el propòsit de donar veu a les persones professionals amb
una trajectòria de treball al barri.

5. DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI
A continuació, a manera de síntesi, es presenta una descripció de la situació del barri resultat
del treball del procés participatiu. A través d'este diagnòstic, estructurat en diferents blocs
temàtics, les veïnes i veïns van detectar determinats problemes i necessitats que s'havien
d'afrontar de manera prioritària per a millorar les condicions i qualitat de vida del barri.
Urbanisme, mobilitat, vivenda i medi ambient
Natzaret és un barri que es troba aïllat físicament de la resta de la ciutat; els obstacles que
provoquen este aïllament generen problemes en les comunicacions i de tipus mediambiental.
Els nous projectes, previstos tant en el barri com en l'entorn pròxim, són percebuts de manera
ambivalent pel veïnat; en uns casos, amb preocupació; en altres, com a oportunitats de
millora. Però tant en uns com en altres, es posa de manifest la necessitat de considerar les
reivindicacions històriques del barri per a evitar impactes negatius en la seua població.
La situació de la vivenda es caracteritza per una falta d'oferta pública, guetització,
deteriorament i abandó, la qual cosa provoca a més un impacte negatiu en la convivència.
D'altra banda, el procés de participació ha possibilitat el ressorgiment de reivindicacions
veïnals històriques en relació a les incerteses generades per les diferents planificacions
urbanístiques dutes a terme en la zona.
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Educació
En l'àmbit educatiu es detecten tres problemàtiques centrals: situacions d'abandonament
escolar primerenc, que es veuen agreujades en alguns grups poblacionals, la falta
d'infraestructures escolars d'ensenyança secundària i formació professional, i una marcada
segregació escolar en la zona amb baixos nivells educatius.
Sanitat
S'ha produït una millora en les condicions sociosanitàries del barri, encara que es posa de
manifest la necessitat de garantir l'assistència als col·lectius més vulnerables, incidint en la
bretxa cultural i idiomàtica en alguns d'ells.
Treball i economia
En l'aspecte laboral, el barri de Natzaret és un barri molt afectat per la desocupació i la
precarietat laboral, amb una població majoritàriament ocupada en oficis de baixa qualificació.
Quant a la seua activitat econòmica, el barri té un nivell baix d'activitat en comparació amb
altres zones de la ciutat, tant industrial com comercial i de servicis, i al mateix temps presenta
una demanda interna dèbil a causa de la situació econòmica de la major part de la seua
població.
Convivència
Els índexs de delinqüència han descendit, així com la conflictivitat derivada del negoci de la
droga (sense arribar a desaparéixer), tenint com a conseqüència un descens de la tensió entre
comunitats paia i gitana, però que s’ha desplaçat a altres grups culturals i un altre tipus de
conflictes, com el soroll nocturn, les festes del barri o els usos dels espais públics.
Un dels punts forts del barri és la seua extensa i dinàmica xarxa associativa. No obstant això, hi
ha poca coordinació entre esta; una mostra d'això és la fractura que s'ha produït en els últims
anys en l'associacionisme veïnal.
Cultura i esport
La falta d'una oferta cultural adequada a causa de la mala conservació o mal aprofitament dels
molts recursos existents al barri provoca l'eixida de la població a altres zones de la ciutat en
què s'oferixen alternatives culturals.
A pesar de comptar amb unes instal·lacions esportives de qualitat, es percep una
monopolització del seu ús per alguns grups esportius que exclou les veïnes i veïns del barri.

Estratègia Integral Participativa-Natzaret

Pàgina 8

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

45

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

6. LÍNIES D'ACTUACIÓ
Atenent a les demandes i necessitats del barri de Natzaret sorgides del procés participatiu,
l'Ajuntament de València presenta a continuació les actuacions que cal desenvolupar.
S'han diferenciat els àmbits competencials de cada una, assenyalant les actuacions que, o bé
són de competència d'una altra administració diferent de la municipal, o bé podrien implicar
una col·laboració entre l'Ajuntament de València i una altra administració.
Per a ampliar la informació sobre cada una de les propostes de l'Estratègia es pot consultar el
document base del procés participatiu en la pàgina web www.estrategianatzaret.valencia.es,
en el qual apareix una descripció detallada d’estes.

EIX 1.URBANISME, VIVENDA I MEDI AMBIENT

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1. ABORDAR LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA PENDENT
1.1. Orientacions per al desenvolupament del Pla Especial Natzaret Est (interacció port-barri,
delimitació dels espais i usos portuaris( DEUP).
 Tindre en consideració les al·legacions presentades pel teixit associatiu del barri a la
revisió del PGOU i a la delimitació d'espais i usos portuaris.
 Escalar els usos d'equipaments metropolitans esportius i terciaris quant a
l'edificabilitat en el teixit residencial existent amb la creació d'espais públics de
transició.
 Previndre riscos de gentrificació verd, turistització i els impactes en la mobilitat que es
puguen generar.
 Planificar per a descontaminar l'entorn del port i el riu, solucionar els problemes
d'inundabilitat, clavegueram, etc. en la desembocadura i millorar definitivament la
connexió del barri amb la ciutat i en especial amb els Poblats Marítims.
1.2. Acabar urbanísticament el barri per mitjà d'obres de reurbanització i de connexió estoest.
1.3. Oferir alternatives al sòl no construït de titularitat pública.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 2. HABITAR LA FRONTERA
2.1. Creació d'un corredor verd i un itinerari per a bicicletes i vianants davant del port, en
connexió amb el futur Parc de Desembocadura i el sud de València.

2.1.1. Creació d'un nou espai verd que frene l'impacte amb el port.
2.1.2. Creació d'un itinerari per a bicicletes i vianants que vincule el barri amb els
Poblats Marítims del nord pel pont de les Drassanes i el passeig de Llevant amb el Saler
per davant del port i amb la Ciutat de les Arts i les Ciències.
2.2. Disminuir l'impacte de les infraestructures del ferrocarril, l’autopista i la línia d'alta
tensió a l'oest del barri2.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3. PROMOURE LA REHABILITACIÓ DE LA VIVENDA GARANTINT LA
VIVENDA ADEQUADA
3.1. Declaració i gestió de zona ARRU (Ajudes a la Regeneració i Reurbanització Urbanes) del
barri de Natzaret per a poder accedir al finançament per a la rehabilitació de la vivenda i la
regeneració urbana.
3.2. Creació d'una oficina de proximitat en relació a la vivenda.
3.3. Garantir les condicions dignes de vivenda.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4. MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I LA MOBILITAT, TANT INTERNA COM
EXTERNA DEL BARRI
4.1. Posada en marxa de la línia pendent de metro T23.
Es proposen alternatives a la paralització de la infraestructura, de competència municipal:
 Possibilitat d'aprofitament immediat i temporal de la infraestructura ja construïda
(Natzaret- c/Alacant) per una línia d'autobús elèctric amb plataforma reservada
(buscant finançament europeu).
2

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a
la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
3

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a
la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
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 Si no fóra viable la utilització del túnel, adaptar la plataforma del tramvia en el pont
que salva les línies del ferrocarril per a compartir-la amb l'EMT, i d’esta forma estalviar
el recorregut de l’“scalextric”.
4.2. Adequació dels sentits de circulació motoritzada i continuïtat de vianants.4.3. Fer el
barri més amable amb l'eliminació de les barreres arquitectòniques, homogeneïtzació de la
il·luminació artificial, manteniment dels carrers i adequació dels espais d'inseguretat.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 5. REOCUPACIÓ DELS ESPAIS BUITS
5.1. Rehabilitació i gestió del patrimoni abandonat.





Estacioneta de la FGV a Cocoters
Xalet de Sanxo a la Punta
Pont de les Drassanes
Edifici de Benimar

5.2. Implementar alternatives d'ocupació en solars interiors i descampats perifèrics
mentrestant.

EIX 2. EDUCACIÓ

LÍNIA D'ACTUACIÓ 6. PROMOURE L'ESCOLARITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS DE
NATZARET, AMPLIANT ELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS AMB QUÈ COMPTA EL BARRI.
6.1. Programa de promoció de l'escolarització als col·legis del barri. 4
6.2. Promoure la instal·lació d'un institut públic en la zona així com mòduls de formació
professional bàsica.5

4

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a
la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
5

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a
la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 7. COMBATRE ELS BAIXOS RENDIMENTS EDUCATIUS I L'ABANDÓ
DELS ESTUDIS DE L'ALUMNAT DEL BARRI D'UNA MANERA INTEGRAL A LA TOTALITAT
D'AGENTS
7.1. Programa de seguiment i suport per a jóvens que presenten oportunitats per a continuar
estudiant.
7.1.1. Oferir suport econòmic i educatiu per a l'alumnat a partir de 14 anys en el qual
s'observen oportunitats per a continuar estudiant i existisquen complicacions familiars.

7.2. Implementació d'una iniciativa de tutories entre iguals en edats compreses entre els 12 i
els 16 anys.
7.2.1. Crear un programa pilot de tutorització entre iguals en algun dels centres públics
de Natzaret, així com en l'institut de referència al qual acudix l'alumnat del barri, on
l'alumnat major realitza un seguiment i suport de l'alumnat més jove.
7.3. Continuar avançant en els plantejaments de l'escola multicultural i la perspectiva de
gènere als centres escolars del barri.
7.4. Aprofundir en la creació i desenvolupament d'AMPA com a forma de participació de les
famílies.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 8. REVISAR I MILLORAR ELS PROGRAMES MUNICIPALS D'EDUCACIÓ
PER MITJÀ D'UNA MILLOR ACOMODACIÓ A LES REALITATS TERRITORIALS
8.1. Canvis en les formes de contractació dels programes educatius municipals per a una
major localització i atenció als barris.
8.2. Creació d'espais de coordinació entre les diferents escoles del barri per a gestionar la
implementació de programes.
8.2.1. Compartir els resultats dels projectes que s'implementen o estan en marxa, així
com treballar conjuntament la millora d'estos.
8.2.2. Concebuts com a espais de treball compartit en la lluita contra el fracàs i
l'absentisme escolar.
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EIX 3. SALUT

LÍNIA D'ACTUACIÓ 9. MILLORA DELS RECURSOS DE SALUT A NATZARET AMB LA
PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
9.1. Potenciació de procediments de coordinació sociosanitaris eficaços permanents.6
9.2. Reforç dels servicis de mediació cultural per a reduir les barreres culturals en l'accés als
recursos de salut. 7
9.2.1. Potenciar els recursos de traducció i acompanyament de persones usuàries
procedents d'altres països.
9.2.2. Implementar una figura de mediació cultural per a informar col·lectius migrants.
9.2.3. Tindre en compte el gènere i la diversitat cultural.
9.3. Creació d'un espai de barri de salut i benestar social amb la participació del teixit
associatiu.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 10. CREACIÓ DE RECURSOS PER A L'ATENCIÓ I BENESTAR DE LES
PERSONES MAJORS
10.1. Creació d'una iniciativa ciutadana d'atenció a les persones majors en situació de
soledat.
10.2. Instal·lació d'equipaments públics d'assistència a les persones majors a Natzaret,
atenent especialment la qüestió de l'alimentació.
10.2.1. Instal·lació d'un centre de dia públic.
10.2.2. Instal·lació d'una residència.
10.2.3. Activar servicis públics de menjar a domicili (semblant al programa “Menjar a
Casa”).

6

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a
la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
7

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a
la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
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10.3. Promoure línies de treball entorn a l'envelliment actiu conjuntament amb el teixit
associatiu del barri.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 11. INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA SALUT DE LA JOVENTUT,
PRIORITZANT LES QÜESTIONS DE GÈNERE
11.1. Programa de sensibilització en educació sexual i violència de gènere en jóvens a partir
d'un taller de formació-acció entre iguals.
Altres actuacions:
11.2. Realització d'un pla d'acció per a fer front a les plagues i colònies d'animals.

EIX 4. TREBALL I PROMOCIÓ ECONÒMICA

LÍNIA D'ACTUACIÓ 12. OFERIR RECURSOS DE FORMACIÓ LABORAL QUE SE CENTREN EN
LA POBLACIÓ JUVENIL I INCORPOREN UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE
12.1. Programa especial de formació i qualificació professional per a jóvens entre 16 i 25
anys.
12.1.1. Programa d'inserció sociolaboral que incloga mesures d'escolarització externa,
formació sociolaboral, formació prelaboral i formació ocupacional.
12.1.2. Obrir una oficina de Barris per l'Ocupació.
12.1.3. Creació d'un centre juvenil de caràcter sociolaboral que incloga la creació d'un
centre homologat de formació ocupacional.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 13. LLANÇAR PROGRAMES QUE AFAVORISQUEN LA CREACIÓ
PÚBLICA D'OCUPACIÓ A NATZARET
13.1. Reforçar els plans municipals d'ocupació.
13.2. Convenis amb empreses privades per a la creació d'ocupació al barri.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 14. PROMOURE ACCIONS D'IMPULS AL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DEL BARRI, A TRAVÉS DEL SUPORT A INICIATIVES ECONÒMIQUES
DIVERSES, QUE RESPONGUEN A DIFERENTS NECESSITATS SOCIALS
14.1. Creació d'una oficina de promoció econòmica i orientació laboral al barri de Natzaret.
14.2. Programa pilot per a la promoció d'empreses i projectes d'inserció sociolaboral a
Natzaret.
14.3. Pla per a la dinamització del comerç local del barri.
14.4. Programa per a l'impuls del turisme cultural i sostenible del barri.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 15. PROMOURE UN FUNCIONAMENT ÒPTIM DE LES RENDES
GARANTIDES, RENDES MÍNIMES O RENDES D'INSERCIÓ, VINCULANT-LES A ACCIONS
EFECTIVES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL I SUBSTITUINT, EN LA MESURA QUE SIGA
POSSIBLE, LES AJUDES SOCIALS AMB CARÀCTER D'EMERGÈNCIA
15.1. Promoure l'eficàcia i cobertura de les rendes garantides i d'inserció. 8

EIX 5. CONVIVÈNCIA

LÍNIA D'ACTUACIÓ 16. MILLORAR LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL A NATZARET DE
FORMA CONJUNTA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL I EL TEIXIT ASSOCIATIU
16.1. Fomentar l'associacionisme entre els diferents grups poblacionals del barri.
16.2. Creació d'espais de trobada intercultural a partir de les problemàtiques existents al
barri.
16.3. Promoció del diàleg interreligiós com a ferramenta de foment de la convivència.
16.4. Creació d'una unitat de treball des de l'Administració local per a promoure la
convivència intercultural al barri.
16.5. Creació d'un taller de formació-acció entre iguals que genere diàleg i accions
interculturals al barri.

8

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a
la seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 17. REDUCCIÓ PROGRESSIVA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IL·LEGALS AL BARRI I FOMENT DE LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL D'ESTOS ENTORNS
17.1. Generació d'un programa d'inserció sociolaboral de famílies vinculades a activitats
econòmiques il·legals.
17.2. Creació d'una línia de treball conjunta entre servicis socials i Policia Local sobre
mediació en activitats il·legals.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 18. MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS DE NATZARET
18.1. Campanya de sensibilització i conscienciació respecte als espais públics del barri.
18.2. Campanyes comunicatives per a millorar els estigmes i estereotips sobre Natzaret.

EIX 6. CULTURA I ESPORT
LÍNIA D'ACTUACIÓ 19. ENRIQUIR I DIVERSIFICAR L'ACTIVITAT CULTURAL EXISTENT A
NATZARET
19.1. Suport institucional a les diferents iniciatives socioculturals i educatives del barri.
19.2. Realització d'una trobada cultural d'escala de ciutat dinamitzat per la joventut del
barri.
19.3. Millorar el posicionament i les infraestructures del Centre de Joventut per a augmentar
la participació dels i de les jóvens.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 20. MILLORAR L'ACCÉS I LA RELACIÓ DEL VEÏNAT AMB ELS
EQUIPAMENTS I PRÀCTIQUES ESPORTIVES EXISTENTS O PROJECTADES A NATZARET
20.1. Solucionar els conflictes d'usos sobre el Poliesportiu de Natzaret afavorint l'accés al
veïnat.
20.2. Promoure el diàleg amb els arrendataris de les futures instal·lacions esportives al barri.
20.3. Reorganitzar les carreres populars a la ciutat de València per a reduir les conseqüències
al barri de Natzaret.
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El seguiment i l'avaluació constituïxen elements essencials de tot procés participatiu. Amb això
es busca respondre a tres objectius fonamentals: d’una banda, oferir majors nivells de
transparència i informació quant a l'activitat exercida per les administracions públiques. D'una
altra, retre comptes sobre l'execució i posada en marxa dels compromisos adquirits per part de
les administracions. Finalment, és una manera d'involucrar el teixit social en la implementació
de les polítiques públiques.
La necessitat d'establir una Comissió de Seguiment es va tractar i es va treballar amb les
persones involucrades al llarg del procés de participació, en el qual es van proposar una sèrie
de criteris sobre les seues funcions, composició i normes de funcionament. A partir d'estes
directrius s'establixen els aspectes següents sobre la constitució i funcionament de la comissió
de seguiment d’esta Estratègia Integral Participativa:
La Comissió de Seguiment, com a òrgan de control de caràcter ciutadà del compliment de les
propostes adoptades en esta estratègia , tindrà les funcions següents:
 Revisar i acreditar de forma periòdica el grau d'execució de les actuacions previstes dins
de l'Estratègia Participativa de Barri.
 Avaluar la qualitat i l'impacte de les actuacions mampreses.
 Emetre valoracions i recomanacions amb la finalitat de buscar la millora en el procés
d'implementació de les propostes d'actuació de l'Estratègia, i que esta es traduïsca en el
màxim benefici per al benestar del barri.
Les valoracions i recomanacions emeses tindran caràcter informatiu i no vinculant per a
l'Ajuntament de València. No obstant això, l'Ajuntament retrà comptes sobre la seua
acceptació i motivarà qualsevol decisió que es prenga en sentit negatiu. La documentació que
es genere del treball de la Comissió tindrà caràcter públic i estarà a disposició de la ciutadania
a través dels mitjans que la Comissió determine.
Es proposa una Comissió composta per persones representants de les associacions i col·lectius
del barri i veïnat no associat, que s'hagen implicat al llarg del procés i tinguen relació amb
l'entorn. Es podrà sol·licitar, quan els temes que s’hagen de discutir així ho requerisquen,
l'assistència de representació tècnica i/o representació de diferents recursos municipals i
socials. La Comissió comptarà amb un número aproximat de deu persones i haurà de garantir
la paritat entre dones i hòmens i l'equilibri d'edat, així com tindre en compte perfils que
reflectisquen la realitat social del barri.
Les reunions es convocaran, com a mínim, amb periodicitat semestral durant el període
d'implementació de l'Estratègia. La Comissió establirà de forma interna les seues normes de
funcionament.
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3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Moció que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relativa a la
"Unificació de criteris en la redacció de l'orde del dia de les sessions dels Consells de Districte
de les Juntes Municipals".
DEBAT
El Sr. Novo defensa la moció.
El Sr. Estellés añade que reconoce que se han hecho esfuerzos por las Juntas de Distrito
para informatizar e integrar en el PIAE. A continuación, plantea que cuando se recibe la
información por PIAE sólo tienen información las personas que están en la red municipal y
solicita que se descargue en pdf la documentación para que las personas que no están en PIAE les
llegue la documentación.
La Sra. Presidenta explica las razones de los fallos que hayan podido haber en las dos
primeras convocatorias, pero en las demás ya se han solucionado, son temas técnicos y humanos
que han necesitado un periodo de adaptación. Para aquellos vocales que no tienen acceso al PIAE
el propio grupo municipal puede remitir a sus vocales la documentación.
La Sra. Soriano contesta que li correspon als grups polítics eixa labor d'assistència als
vocals. Seguidament explica el que va succeir en la Junta Municipal de Ciutat Vella amb el canvi
de Secretària i el canvi al PIAE. Per últim, agraeix la bona predisposició del Grup Popular per la
col·laboració que es va tenir en la sessió del Consell de Districte.
El Sr. Novo solicita que quede constancia que el tema está resuelto y el tema ha sido
puntual.
VOTACIÓ
La Comissió queda assabentada.
MOCIÓ
"Las convocatorias de las sesiones de los Consejos de Distrito de las Juntas Municipales a
celebrar en el presente mes de abril presentan disparidades en cuanto a los criterios de redacción
del orden del día de cada una de ellas.
Así, en el caso de las Juntas Municipales de Russafa y de Exposición, en el orden del día
de sus respectivos Consejos de Distrito se enumeran los asuntos a tratar sin referencia al grupo
municipal que presenta cada iniciativa, sea moción o pregunta, y sin indicarse tampoco si se trata
de una pregunta o de una moción.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

55

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

Se omite de esta forma el criterio seguido desde siempre en la redacción del orden del día
de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, así como de todas sus comisiones informativas, en
los que sí se indica expresamente el grupo municipal autor de cada una de las preguntas o
mociones presentadas.
Una información relevante para los representantes de cada uno de los distintos grupos
municipales presentes en los Consejos de Distrito, así como para el conjunto de los vecinos y de
las asociaciones y entidades del ámbito de cada Junta Municipal.
Esta forma de proceder se separa además, sin justificación alguna, del criterio seguido
hasta la fecha en ambas Juntas Municipales, en las que siempre se ha indicado en los órdenes del
día de los Consejos de Distrito el grupo municipal que presenta cada iniciativa.
Así se ha venido haciendo y así se ha realizado también en la convocatoria de este mes de
abril de los Consejos de Distrito de las Juntas Municipales de Trànsits y Patraix, en cuyo orden
de día se mantiene en este punto idéntico criterio que en el Pleno del Ayuntamiento, con
identificación de los grupos que presentan las distintas iniciativas.
Más llamativo aún es el caso de la Junta Municipal de Ciutat Vella, pues en el orden del
día de la sesión del Consejo de Distrito convocada para el próximo 19 de abril no solo no se
refiere el grupo municipal que presenta cada iniciativa sino que ni siquiera se mencionan y
desglosan éstas con transcripción del asunto sobre el que versa cada una de ellas, solventándose
la cuestión con un punto genérico del orden del día que lleva por título el de "MOCIONES DE
LOS GRUPOS MUNICIPALES".
De acuerdo con todo ello, y con el fin de unificar criterios en las distintas Juntas
Municipales respecto del asunto de referencia, el concejal que suscribe formula, en su nombre y
en el del Grupo Municipal Popular, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Que en la redacción del orden del día de las convocatorias de los Consejos de Distrito de
cada una de las Juntas Municipales se siga idéntico criterio al que se sigue en la redacción del
orden del día de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento y de sus Comisiones informativas,
haciendo constar expresamente el grupo municipal que presenta cada iniciativa, así como el tipo
de iniciativa presentada (moción o pregunta)."
4
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular,
relativas al "Bàndol de Falles i carrers d'evacuació".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Se han cumplido y respetado durante los días 1 a 20 de marzo los cortes de calles
reservadas a vías de evacuación con motivo de la Mascletá de la Plaza del Ayuntamiento?
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2ª.- ¿Se han respetado los horarios de los cortes de las vías de evacuación relacionadas en
el bando?
3ª.- En caso contrario, ¿Quién ha ordenado y/o autorizado la modificación de cortes de vías
de evacuación y los horarios recogidos en el bando?
4ª.- ¿Cuáles han sido los motivos por los que se han modificado los tramos de vías de
evacuación y horarios que regula el bando?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1ª.- ¿Se han cumplido y respetado durante los días 1 a 20 de marzo los cortes de calles
reservadas a vías de evacuación con motivo de la Mascletá de la Plaza del Ayuntamiento?
Sí.
2ª.- ¿Se han respetado los horarios de los cortes de las vías de evacuación relacionadas en
el bando?
Sí.
3ª.- En caso contrario, ¿quién ha ordenado y/o autorizado la modificación de cortes de vías
de evacuación y los horarios recogidos en el bando?
4ª.- ¿Cuáles han sido los motivos por los que se han modificado los tramos de vías de
evacuación y horarios que regula el bando?"
5
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular,
relatives a la "Venda ambulant il·legal".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Cuántas denuncias por venta ambulante ilegal se han impuesto entre los días 1 a 20
de marzo?
2ª.- ¿Cuántos decomisos de productos ilegales se han producido?
3ª.- ¿En qué vías urbanas se han practicado las actuaciones de los policías locales?
Rogamos que en la respuesta se haga constar el número de actuaciones desglosado por calles y
avenidas donde se ha actuado."
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
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"1ª.- ¿Cuántas denuncias por venta ambulante ilegal se han impuesto entre los días 1 a 20
de marzo?
En el período mencionado se han impuesto un total de 102 denuncias por venta ambulante
ilegal en vía pública.
2ª.- ¿Cuántos decomisos de productos ilegales se han producido?
En relación a productos imperecederos, se han decomisado un total de 6269 unidades. En
cuanto a productos perecederos, 627 kilogramos. Las bebidas decomisadas, cuantificadas por
unidades, suponen un total de 24.404 unidades.
3ª.- ¿En qué vías urbanas se han practicado las actuaciones de los policías locales?
Rogamos que en la respuesta se haga constar el número de actuaciones desglosado por calles y
avenidas donde se ha actuado.
Adjuntamos cuadro."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

58

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

##ANEXO-1637652##

VÍA URBANA
ABADÍA SAN NICOLÁS
ALAMEDA
ALICANTE
ARAGÓN
ARZOBISPO MAYORAL
AYUNTAMIENTO
BAILÉN
BARCAS
BLASCO IBÁÑEZ
CABALLEROS
CÁDIZ
CÁNOVAS DEL CASTILLO
CASTELLÓN
CERRAJEROS
CIUDADELA
CONVENTO JERUSALÉN
CORREOS
CUBA
DOCTOR COLLADO
EN LLOP
GRAN VÍA GERMANÍAS
HONDURAS
JULIO ANTONIO
LUCHENTE
MANUEL GRANERO
MARÍA CRISTINA
MARQUÉS DE SOTELO
GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA
MICALET
MICER TARAZONA
MOSSEN FEMADES
PELAYO
PÉREZ BAYER
PÉREZ PUJOL
PERIODISTA AZZATI
PUENTE DE ARAGÓN
PUENTE DE SERRANOS
PUERTO RICO
RIBERA
ROGER DE LAURIA
RUBÉN DARÍO
RUZAFA
SALAMANCA
SAN JOSÉ DE CALASANZ
SAN PABLO
SAN VICENTE MÁRTIR
SANTA CATALINA

ACTUACIONES (DENUNCIAS)
1
2
1
1
2
12
2
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
18
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
2
1
1
3
3
1
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SEVILLA
SUECIA
XÀTIVA
ZARAGOZA
TOTAL

1
1
1
1
102
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6
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular,
relatives al "Consum d'alcohol en la via pública durant les Falles 2018".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Cuántas denuncias por consumo de alcohol en la vía pública se han impuesto entre
los días 1 a 20 de marzo 2018?
2ª.- ¿Cuál es el número de denuncias impuestas por consumo de alcohol en la vía pública a
menores de edad en el periodo indicado en la pregunta anterior?
3ª.- ¿Cuántas denuncias se han impuesto por consumo de alcohol en la vía pública a
personas comprendidas entre los 18 y 35 años y en qué zonas de la ciudad?
4ª.- Asimismo, ¿cuántas denuncias se han impuesto por consumo de alcohol a personas
entre 35 a 50 años y en qué zonas de la ciudad?
5ª.- Por último, ¿cuántas denuncias se han impuesto por consumo de sustancias tóxicas en
la vía pública al margen del alcohol? Y, ¿cuáles son las zonas donde se han practicado las
intervenciones de la policía local?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1ª.- ¿Cuántas denuncias por consumo de alcohol en la vía pública se han impuesto entre
los días 1 a 20 de marzo 2018?
8 denuncias por consumo de alcohol en vía pública en el periodo que no estaba en vigor el
Bando de Fallas.
2ª.- ¿Cuál es el número de denuncias impuestas por consumo de alcohol en la vía pública a
menores de edad en el periodo indicado en la pregunta anterior?
No consta ninguna.
3ª.- ¿Cuántas denuncias se han impuesto por consumo de alcohol en la vía pública a
personas comprendidas entre los 18 y 35 años y en qué zonas de la ciudad?
Cinco en Zaidía y Arrancapins.
4ª.- Asimismo, ¿cuántas denuncias se han impuesto por consumo de alcohol a personas
entre 35 a 50 años y en qué zonas de la ciudad?
Ninguna.
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5ª.- Por último, ¿cuántas denuncias se han impuesto por consumo de sustancias tóxicas en
la vía pública al margen del alcohol? Y, ¿cuáles son las zonas donde se han practicado las
intervenciones de la policía local?
Denuncias impuestas por consumo de sustancias tóxicas en vía pública, al margen de
alcohol, entre los días 01 al 20 de marzo de 2018 (ambos inclusive): 63.
Adjuntamos cuadro."
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##ANEXO-1637786##

UBICACIÓN
ACTRIZ ENCARNA MÁÑEZ
ALBACETE
ARQUITECTO ALFARO
ARZOBISPO MAYORAL
ASTILLEROS
AYUNTAMIENTO
BAILÉN
BELLO
CÁDIZ
CENTELLES, LOS
CONDE DE TRÉNOR
CONSTITUCIÓN
CUBA
DOCTOR SERRA
DOCTOR WAKSMAN
FILIPINAS
GENERAL PALANCA
GUILLEM DE CASTRO
HONDURAS
INGENIERO FAUSTO ELIO
ISLA CABRERA
JACOMART
JOSÉ MARÍA MORTES LERMA
JUAN MERCADER
JULIO ANTONIO
LITERATO AZORÍN
LUIS BOLINCHES COMPAÑ
MANUEL SANCHIS GUARNER
MARQUÉS DE SOTELO
MENDIZÁBAL
MONCADA
MONTESA
NARANJOS, LOS
NORTE
ONTINYENT
PADRE PEDRO VELASCO
PAZ
PELAYO
PESCADORES
PINTOR FERRANDIS
PINTOR JOAN MIRÓ
PUERTO
PUERTO RICO
RAMIRO DE MAEZTU
RAMÓN Y CAJAL
RÍO ESCALONA
RÍO NERVIÓN
RUZAFA
VIDAL DE CANELLES

DENUNCIAS
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
1
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ZAPADORES
TOTAL

1
63
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7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular,
relatives a la "Campanya de control a motocicletes en Falles".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Cuándo se ha iniciado la campaña de control de motocicletas con motivo de las
fallas? Rogamos que en la respuesta se especifique la fecha de inicio y de finalización.
2ª.- ¿Cuáles son las calles y avenidas en las que se ha realizado el control de motocicletas?
Y ¿durante que franjas horarias?
3ª.- ¿Cuántas multas se han impuesto a motoristas?
4ª.- ¿Cuándo y en qué soportes se ha realizado el inicio de la campaña de control de
motocicletas para concienciar a los usuarios de este medio de transporte?
5ª.- ¿Cuántas motocicletas de las que se ha identificado no han sido multadas?
6ª.- ¿Cuáles han sido los motivos imponer multas por infracción de la norma de
circulación? Rogamos que en la respuesta se haga constar el número de denuncias formuladas y
el motivo de la misma.
7ª.- ¿Qué criterio se ha seguido para establecer los controles a motocicletas en las calles y
avenidas elegidas?
8ª.- ¿Las calles y vías elegidas para realizar los controles están relacionadas con las vías
que recogen mayor número de siniestrabilidad a lo largo del año?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1ª.- ¿Cuándo se ha iniciado la campaña de control de motocicletas con motivo de las
fallas? Rogamos que en la respuesta se especifique la fecha de inicio y de finalización.
Del día 01 de marzo de 2018 y finalizó el día 19 del mismo mes.
2ª.- ¿Cuáles son las calles y avenidas en las que se ha realizado el control de motocicletas?
Y ¿durante que franjas horarias?
Las horas de los controles son, antes de la Mascletà, de 12:30 a 14:00, existiendo dos
puntos de control, fijos para la 4ª Udi. (Avd. Cid) y 6ª Udi. (Puente del Real), el resto de
unidades lo efectúan en el lugar indicado por sus Jefes de Unidad.
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Finalizada la Mascletà, de 14:15 a 15:00 horas, vuelven a existir dos puntos de la 4ª Udi.
(Avd. Cid) y para la 6ª Udi. (Puente de la Exposición) mientras que el resto de las unidades lo
efectúan en el lugar indicado por sus Jefes de Unidad.
3ª.- ¿Cuántas multas se han impuesto a motoristas?
Se han impuesto un total de 582 denuncias relacionadas con motocicletas y ciclomotores.
4ª.- ¿Cuándo y en qué soportes se ha realizado el inicio de la campaña de control de
motocicletas para concienciar a los usuarios de este medio de transporte?
Campaña de actuación habitual en el periodo de Fallas publicitada a través de Redes
Sociales.
5ª.- ¿Cuántas motocicletas de las que se ha identificado no han sido multadas?
Se adjuntan datos estadísticos al respecto.
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##ANEXO-1637666##

CAMPAÑA FALLAS 2018 – CONTROLES DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Motocicletas y ciclomotores denunciados
582
Motocicletas y ciclomotores no denunciados por no
5309
incurrir en sanción.
Total Motocicletas y ciclomotores controlados
5891
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6ª.- ¿Cuáles han sido los motivos imponer multas por infracción de la norma de
circulación? Rogamos que en la respuesta se haga constar el número de denuncias formuladas y
el motivo de la misma.
Se adjuntan datos.
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##ANEXO-1637670##

DESGLOSE DE INFRACCIONES - CAMPAÑA
FALLAS 2018
Circular con escape libre
7
Circular sin casco

10

I.T.V. o informe sonometría

197

Documentación

12

Permiso o licencia conducir

35

Carecer de placa matrícula

4

Deficiencias alumbrado

1

Seguro obligatorio

26

Circular dos en ciclomotor
Otras

1
289

TOTAL

582
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7ª.- ¿Qué criterio se ha seguido para establecer los controles a motocicletas en las calles y
avenidas elegidas?
Los considerados por Jefatura.
8ª.- ¿Las calles y vías elegidas para realizar los controles están relacionadas con las vías
que recogen mayor número de siniestralidad a lo largo del año?
Contestado en la pregunta anterior."
8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives
als "Pressupostos participatius".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Cuándo se van a aprobar las bases de la nueva convocatoria de presupuestos
participativos?
2ª.- ¿Con cargo a que ejercicio presupuestario se ejecutarán los proyectos que propongan y
voten los vecinos de Valencia?
3ª.- ¿Confirma la Delegación que el presupuesto de la nueva convocatoria de proyectos de
inversión que propondrán y votarán los vecinos de Valencia se amplia de 7 a 8 millones de
euros? En su caso, ¿existe algún acuerdo o resolución de la Delegación de Hacienda que recoja el
compromiso de consignar en los futuros presupuestos municipales el mayor importe, esto es 8
millones de euros?
4ª.- Tal y como anunció la Delegada de Participación, ¿los proyectos de inversión que
propongan los vecinos volverán a ser a escala de barrio o se van a mantener como en la última
edición proyectos de ciudad?
5ª.- ¿Volverán a poder votar los vecinos de los barrios los proyectos que se superen las
distintas fases en los Distritos que residen como en la primera edición o podrá votar cualquier
residente en la ciudad y sus pedanías proyectos de cualquier barrio o distrito con independencia
de su residencia?
6ª.- ¿Participarán técnicos municipales en la primera fase de planteamiento y propuesta de
proyectos para orientar a los vecinos a través de los grupos de trabajo constituidos en las distintas
Juntas Municipales?
7ª.- ¿Qué criterios se van a seguir para distribuir el Presupuesto de inversión en cada una
de las Juntas Municipales? Y, en su caso, ¿qué importe se va a destinar a cada una de las Juntas
Municipales?
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8ª.- Las tres nuevas Juntas Municipales creadas en las pedanías, ¿van a contar con un
presupuesto para ejecutar proyectos de inversión en las mismas?
9ª.- ¿Qué plazos maneja la Delegación desde el inicio de la consulta hasta la fase final de
votación? En cualquier caso, ¿cuándo estima que los proyectos habrán sido votados y los
técnicos municipales podrán empezar a trabajar con los trámites administrativos de los proyectos
elegidos?
10ª.- ¿El Ayuntamiento de Valencia en esta nueva convocatoria va a proponer también
proyectos o serán solo los que presenten los ciudadanos?
11ª.- En su caso, ¿se van a mantener los criterios de apoyo a los proyectos presentados en
función de que se presenten por ciudadanos o por el Ayuntamiento? En su caso, ¿cuál va a ser el
número de apoyos que se exija en las bases para uno u otro tipo de proyectos en función de quien
los presente?"
RESPOSTA
Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica
"1. ¿Cuándo se van a aprobar las bases de la nueva convocatoria de presupuestos
participativos?
Se están elaborando las bases y planificando la próxima consulta que saldrá en los
próximos meses.
2. ¿Con cargo a qué ejercicio presupuestario se ejecutarán los proyectos que propongan y
voten los vecinos de València?
Ejercicio presupuestario del 2019.
3. ¿Confirma la Delegación que el presupuesto de la nueva convocatoria de proyectos de
inversión que propondrán y votarán los vecinos de València se amplía de 7 a 8 millones de
euros? En su caso, ¿existe algún acuerdo o resolución de la Delegación de Hacienda que recoja el
compromiso de consignar en los futuros presupuestos municipales el mayor importe, esto es 8
millones de euros?
Sí, será de 8 millones. Es un acuerdo tomado en la junta de portavoces.
4. Tal y como anunció la Delegación de Participación, ¿los proyectos de inversión que
propongan los vecinos volverán a ser a escala de barrio o se van a mantener como en la última
edición proyectos de ciudad?
Sí, a escala de distrito.
5. ¿Volverán a poder votar los vecinos de los barrios los proyectos que superen las
distintas fases en los Distritos que residen como en la primera edición o podrán votar cualquier
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residentes en la ciudad y sus pedanías proyectos de cualquier barrio o distrito con independencia
de su residencia?
Estamos en proceso de estudio para ver cuál es la mejor fórmula.
6. ¿Participarán técnicos municipales en la primera fase de planteamiento y propuesta de
proyectos para orientar a los vecinos a través de los grupos de trabajo?
Estamos valorando cómo será la realización de los diferentes grupos de trabajo para apoyar
en la fase de planteamiento, tras clarificarlo informaremos.
7. ¿Qué criterios se van a seguir para distribuir el Presupuesto de inversión en cada una de
las JMD? Y en su caso, ¿qué importe se va a destinar a cada una de las JMD?
Como en años anteriores, los criterios se deben a criterios demográficos, de cantidad de
entidades sociales registradas del distrito y número de inversiones que se han llevado a cabo en
los distritos. Se ha solicitado un informe a estadística para que, teniendo como base los criterios
antes determinados, determine el importe que se destinará a cada distrito.
8. Las tres nuevas JMD, creadas en las pedanías, ¿van a contar con un presupuesto para
ejecutar proyectos de inversión?
Sí, en esta edición, cada pueblo tendrá presupuesto.
9. ¿Qué plazos maneja la Delegación desde el inicio de la consulta hasta la fase final de
votación? En cualquier caso, ¿Cuándo estima que los proyectos habrán sido votados y los
técnicos municipales podrán empezar a trabajar los trámites administrativos de los proyectos?
Estamos planificando la nueva consulta, que comenzará en los próximos meses. La
votación deberá realizarse en el último trimestre del año.
10. ¿El Ayuntamiento de València en esta nueva convocatoria va a proponer también
proyectos?
No.
11. En su caso, ¿se van a mantener los criterios de apoyo a los proyectos presentados en
función de que se presenten por ciudadanos o por el Ayuntamiento? En su caso, ¿cuál va a ser el
número de apoyos que se exija en las bases para uno u otro tipo de proyectos en función de quien
los presente?"
9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a
les "Noves Juntes Municipals".
PREGUNTA
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"1ª.- ¿Cuándo se van a constituir los Consejos de Distrito de las nuevas Juntas Municipales
de “Pobles del Nord, Oest i Sud”?
2ª.- ¿A partir de qué fecha van a estar plenamente operativas las nuevas Juntas Municipales
creadas?
3ª.- ¿Cuándo prevé la delegación de Participación que se nombrarán las Secretarias de las
Juntas Municipales de Pobles del Oest i Sud?
4ª.- Nombradas las Secretarias de las citadas Juntas Municipales, ¿se procederá a la
apertura y normal funcionamiento de las mismas? Caso contrario, ¿falta cumplir algún otro
trámite para proceder a dicha apertura?"
RESPOSTA
Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica
"1. ¿Cuándo se van a constituir los Consejos de Distrito de las Nuevas J.M de “Pobles del
Nord, Oest i Sud”?
En pobles del Nord se podrá realizar el consejo una vez todos los grupos municipales
nombren a sus respectivas vocalías puesto que actualmente aún faltan las vocalías de Ciudadanos
y PP, una vez estén nombradas se realizará el primer consejo.
En relación a pobles del sud, una vez se abra la JMD a final de mes y se nombren las
vocalías. Al igual con la JMD de pobles de l’Oest.
2. ¿A partir de qué fecha van a estar plenamente operativas las nuevas JM creadas?
La JMD de pobles del nord ya está operativa a nivel administrativo y como órgano de
participación lo estará una vez se nombren todas las vocalías.
La JMD de pobles del sud lo estará a finales del mes de abril y la de pobles de l’oest
cuando se finalice la tramitación del alquiler del espacio y se adecue con el material necesario la
sede.
3. ¿Cuándo prevé la delegación de Participación que se nombrarán las Secretarias de las
JMD de Pobles de l’Oest i Sud?
Fueron nombradas el pasado 10 de abril.
4. Nombradas las Secretarias de las citadas JM, ¿se procederá a la apertura y normal
funcionamiento de las mismas? Caso contrario, ¿falta cumplir algún otro trámite para proceder a
dicha apertura?
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Actualmente las dos secretarias están en formación interna en otras JMD para conocer los
procedimientos administrativos de las JMD. Tras el periodo de aprendizaje, la secretaria de la
JMD del sud comenzará su trabajo en la JMD del Sud a finales de abril y la secretaria de l’oest
cuando esté finamente alquilada la sede e instalado el mobiliario."

10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a
la "Convocatòria de subvencions de foment de l'associacionisme (2018)".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Cuándo se ha iniciado el plazo para que las entidades y asociaciones puedan
presentar proyectos?
2ª.- Si el plazo para presentar solicitudes con los proyectos objeto de subvención finaliza el
próximo día 23 de abril, ¿qué fechas y en qué barrios se van a desarrollar los 6 talleres
explicativos para informar y asesorar a las asociaciones y entidades que proyectos pueden ser
objeto de subvención? Rogamos que en la respuesta se detalle, el lugar, día y hora de las
reuniones.
3ª.- Los seis talleres a realizar -según consta en la nota de prensa- contarán con el soporte
técnico de personal del Ayuntamiento, en consecuencia, ¿cuántos funcionarios participarán en
dichos talleres?
4ª.- ¿La realización de los citados talleres van a suponer un coste económico para las arcas
municipales? En caso afirmativo, ¿cuál será el mismo y con cargo a qué partida se abonará?
5ª.- En esta edición se plantea la Delegación de Participación ¿ampliar el objeto de
proyectos subvencionables a los que se puedan acoger otras entidades y asociaciones de ámbitos
como la cultura, el arte, el deporte y la música que en sus actividades propias también fomenta la
participación y dinamizan la vida de los barrios donde radican?"
RESPOSTA
Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica
"1.- ¿Cuándo se ha iniciado el plazo para que las entidades y asociaciones puedan presentar
proyectos?
El expediente de convocatoria de subvenciones destinadas a entidades ciudadanas para el
desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo está
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en trámite. El plazo para la presentación de proyectos es de 20 días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
estando pendiente la publicación, aunque se prevé que sea el 24 de abril.
2.- Si el plazo para presentar solicitudes con los proyectos objeto de subvención finaliza el
próximo día 23 de abril, ¿qué fechas y en qué barrios se van a desarrollar los 6 talleres
explicativos para informar y asesorar a las asociaciones y entidades que proyectos pueden ser
objeto de subvención?
El plazo para presentar solicitudes comienza a partir del día siguiente de la publicación en
el B.O.P., estando pendiente la misma, aunque como se ha indicado, se prevé que sea el 24 de
abril, por lo que el plazo se iniciaría el 24 de abril y finalizaría el 13 de mayo.
Las fechas y los lugares donde se van a desarrollar los talleres son:
Fecha

Lugar

Horario

Federación AV València
19 de abril

C/ Enguera, s/n chalet parque del
Oeste

18:00 – 20:00

Edificio de Juventud
23 de abril

18:00 – 20:00
C/ Campoamor, 91
JMD Exposició

24 de abril

18:00-20:00
C/ Guardia Civil, 19

25 de abril

Centro de Atención a la Inmigración
(CAI).

18:00 – 20:00

C/ Pou s/n
JMD Trànsits
26 de abril

18:00 – 20:00
C/Conde Lumiares, 5

26 de abril

Biblioteca Municipal (Unidad de
Igualdad).

18:00 – 20:0

C/ Reina, 85

Además, desde el 26 de abril se prestará atención especializada, con cita previa telefónica,
desde la Sección de Participación Ciudadana.
3.- Los seis talleres a realizar –según consta en la nota de prensa- contarán con el soporte
técnico de personal del Ayuntamiento, en consecuencia, ¿cuántos funcionarios participarán en
dichos talleres?
Está previsto que en el desarrollo de los diversos talleres participen 3 funcionarias, con
diferentes funciones y tareas.
4.- ¿La realización de los citados talleres van a suponer un coste económico para las arcas
municipales? En caso afirmativo, ¿cuál será el mismo y con cargo a que partid se abonará?
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Como el año pasado, al ser personal técnico municipal, los talleres no supondrán un coste
económico extra para las arcas municipales.
5.- En esta edición se plantea la Delegación de Participación ¿ampliar el objeto de
proyectos subvencionables a los que puedan acoger otras entidades y asociaciones de ámbitos
como la cultura, el arte, el deporte y la música que en sus actividades propias también fomenta la
participación y dinamización la vida de los barrios donde radican?
Mientras que los proyectos que se presenten cumplan el objeto y finalidad de la
convocatoria, nunca se ha restringido la posibilidad, por el ámbito de actuación de las
asociaciones, de su presentación a la misma."
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives
al "Portal de Transparència".
PREGUNTA
"1ª.- Tras la puesta en marcha del Portal de Transparencia, ¿qué labor, supervisión y
control se va a ejercer desde su Delegación para garantizar el buen funcionamiento del mismo?
2ª.- Las 16 entidades que conforman el sector público local mantendrán su imagen y
autonomía en el Portal, pero ¿qué contenidos e información aparecerá publicado en dicho Portal
que permita la armonización, homologación y comparación entre las mismas?
3ª.- ¿La delegación de Participación ha propuesto unos contenidos mínimos de información
sobre actividades que desarrollan, justificación de gastos, modalidades de contratos que
formalizan, cuentas anuales, o en su defecto cada entidad pública los datos e información en
función de sus propios criterios?
4ª.- ¿Se están publicando todas las modalidades de contratación que utilizan las 16
entidades, incluidos los contratos menores, facilitando información del importe del mismo,
adjudicatario, expedientes abiertos, personal contratado, personal de alta dirección, prestaciones
de obras y servicios que realizan, etc., lo que se conoce como las obligaciones de publicidad
activa contempladas en las legislación vigente en materia de Transparencia?
5ª.- ¿Cumplen las 16 entidades que conforman el sector público local con las exigencias
legales previstas en la legislación y el reglamento de transparencia en función de su naturaleza
jurídica, bien se traten de sociedades mercantiles u organismos autónomos y entidades de
derecho público?
6ª.- La adaptación y puesta en funcionamiento del Portal de Transparencia con la
configuración actual, ¿ha tenido algún coste económico para el Ayuntamiento? En su caso, ¿qué
modalidad de contrato público se ha utilizado, importe del mismo y adjudicatario beneficiado?"
RESPOSTA
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Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica
"1.- Després de l'engegada del Portal de Transparència, quina labor, supervisió i control es
exercirà des de la seua Delegació per garantir el bon funcionament del mateix?
El Servici de Transparència té una funció d'assessorament del sector públic municipal i
com tal continuarem fent el mateix servici d'assessorament.
2.- Les 16 entitats que conformen el sector públic local mantindran la seua imatge i
autonomia al Portal, però quins continguts i informació apareixeran publicats en este Portal que
permeta l'harmonització, homologació i comparació entre les mateixes?
Tots aquells que es poden implementar del Pla programa d'harmonització.
3.- La delegació de Participació ha proposat uns continguts mínims d'informació sobre
activitats que desenvolupen, justificació de despeses, modalitats de contractes que formalitzen,
comptes anuals, o en defecte d'això cada entitat pública les dades i informació en funció dels seus
propis criteris?
És la normativa en vigor, la que estableix les obligacions mínimes de publicitat activa.
A totes les entitats se les va facilitar en el seu dia una Guia de Transparència:
GUIA DE TRANSPARÈNCIA PER AL SECTOR PÚBLIC LOCAL
GUÍA DE TRANSPARENCIA PARA EL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Posteriorment es va confeccionar una relació d’indicadors a contemplar, que cadascuna de
les entitats ha adaptat a les seues característiques.
4.- S'estan publicant totes les modalitats de contractació que utilitzen les 16 entitats,
inclosos els contractes menors, facilitant informació de l'import d'este, adjudicatari, expedients
oberts, personal contractat, personal d'alta adreça, prestacions d'obres i serveis que realitzen, etc.,
la qual cosa es coneix com les obligacions de publicitat activa contemplades en la legislació
vigent en matèria de Transparència?
Cadascuna de les 16 entitats actua amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada respecte a
l'Ajuntament, sense perjudici de la seua adscripció a una àrea de govern determinada. Per tant, és
responsabilitat de cadascuna de les entitats la publicació de les seues dades. Es pot comprovar el
compliment de les entitats en els seus respectius portals, sent l’accés públic des del propi Portal
de Transparència i Govern Obert municipal. H.1 Portals de Transparència del Sector Públic Local
5.- Complixen les l6 entitats que conformen el sector públic local amb les exigències legals
previstes en la legislació i el reglament de transparència en funció de la seua naturalesa jurídica,
bé es tracten de societats mercantils o organismes autònoms i entitats de dret públic?
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Es responsabilitat de cadascuna de les entitats el compliment de les exigències legals. Es
pot comprovar el compliment de cadascuna de les entitats en els seus portals l’accés del qual es
públic.
6. L'adaptació i posada en funcionament del Portal de Transparència amb la configuració
actual, ha tingut algun cost econòmic per a l'Ajuntament? Si escau, quina modalitat de contracte
públic s'ha utilitzat, import del mateix i adjudicatari beneficiat?
Es un contracte menor. Es va fer una invitació a presentar ofertes, a un ample ventall
d’empreses per a la realització dels treballs i es va a publicar a la web de l’Ajuntament de
València la convocatòria i a la vegada es va a escriure a diverses empreses i entitats que podrien
estar interessades. L’elecció de l’empresa es va realitzar per una comissió formada per diversos
tècnics municipals del Servici de Transparència i Govern Obert, el SERTIC, i representants de
tres de les entitats. L’import exacte no es pot precisar, perquè es tracta d’un contracte menor per
import de TRETZE MIL CINC-CENTS EUROS (13.500,00 €) I.V.A. no inclòs, que contempla
altres importants treballs per al portal de Transparència municipal, com un visor d’alts càrrecs, un
visor de contractes y subvencions, visor per a l’organigrama, etc."
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives
al "Servici de Ludoteca en la jornada d'avaluació Decidim. VLC".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Qué importe se ha abonado al adjudicatario del contrato de prestación del servicio de
Ludoteca en la referida jornada de evaluación de Decidim VLC?
2ª.- En caso de no haberse abonado, ¿cuándo se va a abonar al contratista y que importe?
3ª.- ¿Se va a abonar o se ha abonado la totalidad del importe presupuestado a pesar de no
haber sido necesario prestar el servicio al no acudir ningún menor a la jornada tal y como ha
reconocido la Delegada?
RESPOSTA
Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica
"1.- ¿Qué importe se ha abonado al adjudicatario del contrato de prestación del servicio de
Ludoteca en la referida jornada de evaluación de DecidimVLC?
El contrato se tramitó en el expediente E/02301/2018/22, el adjudicatario fue
EDUCOSERVICIOS EDUCATIVOS S.L., y se le ha abonado la cantidad de 66 € (60 € de
principal más el 10% de I.V.A., 6 €).
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2.- En caso de no haberse abonado, ¿Cuándo se va a abonar al contratista y que importe?
3.- ¿Se va a abonar o se ha abonado la totalidad del importe presupuestado a pesar de no
haber sido necesario prestar el servicio al no acudir ningún menor a la jornada tal y como ha
reconocido la Delegada?
Se le ha abonado la cantidad de 66 € el 08/03/2018. Se contrató un servicio de ludoteca
para que los asistentes a la jornada de evaluación del DecidimVLC que tuvieran hijos menores,
pudieran acudir a la misma, en aras de conciliar la vida familiar con la laboral. No se presentó
ningún menor durante la jornada, pero la monitora estuvo durante toda su celebración por si
algún asistente traía a un niño en cualquier momento, así como los trabajos preparatorios de la
ludoteca se realizaron normalmente, habiendo previsto que podían venir unos 10 niños. Por ello,
entendemos que el servicio se ha prestado y hay que abonarlo como si hubieran acudido
menores."
13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, relatives al
"Desglossament de despeses en les Alcaldies de Pobles de València".
PREGUNTA
"En relación con la distribución del presupuesto asignado a cada una de las quince
alcaldías de Pobles de València, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el desglose de gastos realizados con cargo al presupuesto asignado a cada
Alcaldía de Pobles de València, en el año 2017?¿Y en lo que llevamos en el año 2018?
2. ¿Distribucion por conceptos y partidas de este presupuesto asignado en 2018 a cada uno
de los 15 Pobles de València?
3. ¿Cuáles son los criterios establecidos para cada Alcaldía Pedánea, para la distribución
del presupuesto asignado a cada uno de ellos, en aras a la transparencia municipal?"
RESPOSTA
Sra. Castillo, Regidora Delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València
"1. Quin és el desglossament de despeses realitzades amb càrrec al pressupost assignat a
cada Alcaldia de Pobles de València, l'any 2017? I en el que portem l'any 2018?
El desglossament de despeses realitzades amb càrrec al pressupost assignat a cada Alcaldia
de Pobles en el any 2017 és el següent:
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2017

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

POBLE

DESPESES TRAMITADES EN EXPEDIENTS

DESPESES ANTICIPE DE CAIXA FIXA

CASES DE BÀRCENA

10.613,02 €

2.999,44 €

MASSARROJOS

13.643,64 €

3.000,00 €

BENIFARAIG

11.573,65 €

2.999,16 €

CARPESA

11.921,88 €

2.999,72 €

BORBOTÓ

11.128,84 €

2.999,06 €

POBLE NOU

11.346,46 €

2.979,05 €

BENIMÀMET-BENIFERRI

31.931,36 €

2.993,50 €

LA PUNTA

14.110,85 €

2.994,70 €

LA TORRE

18.813,85 €

3.000,28 €

FORN D'ALCEDO

11.900,47 €

3.000,01 €

EL CASTELLAR-L'OLIVERAL

20.788,25 €

3.000,00 €

PINEDO

14.087,32 €

3.000,01 €

EL SALER

12.671,59 €

2.999,65 €

EL PALMAR

11.205,66 €

3.000,09 €

EL PERELLONET

12.242,00 €

2.999,50 €

El desglossament de despeses realitzades amb càrrec al pressupost assignat a cada Alcaldia
de Pobles, des de l'1 de gener fins al 5 d'abril de 2018, és el següent:
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2018

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

POBLE

DESPESES TRAMITADES EN EXPEDIENTS (FINS
05/04/2018)

DESPESES ANTICIPE DE CAIXA FIXA (FINS
05/04/2018)

CASES DE BÀRCENA

2.238,50 €

363,00 €

MASSARROJOS

6.049,72 €

1.099,05 €

BENIFARAIG

508,20 €

90,40 €

CARPESA

600,00 €

0,00 €

BORBOTÓ

3.232,99 €

0,00 €

880,00 €

0,00 €

BENIMÀMET-BENIFERRI

6.717,91 €

0,00 €

LA PUNTA

3.800,00 €

0,00 €

LA TORRE

400,00 €

1.454,99 €

0,00 €

0,00 €

12.093,00 €

400,00 €

0,00 €

1.881,83 €

EL SALER

1.000,00 €

120,00 €

EL PALMAR

2.192,20 €

1.102,91 €

EL PERELLONET

1.800,00 €

0,00

POBLE NOU

FORN D'ALCEDO
EL CASTELLAR-L'OLIVERAL
PINEDO

2. Distribució per conceptes i partides d'aquest pressupost assignat en 2018 a cadascun dels
15 Pobles de València?
El desglossament de despeses realitzades amb càrrec al pressupost assignat a cada Alcaldia
de Pobles és el següent:
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2018

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

POBLE

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A
TRAMITAR PER EXPEDIENT

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A
TRAMITAR PER ANTICIPE DE CAIXA FIXA

CASES DE BÀRCENA

10.613,02 €

3.000,00 €

MASSARROJOS

13.643,64 €

3.000,00 €

BENIFARAIG

11.574,10 €

3.000,00 €

CARPESA

11.928,43 €

3.000,00 €

BORBOTÓ

11.128,84 €

3.000,00 €

POBLE NOU

11.348,34 €

3.000,00 €

BENIMÀMET-BENIFERRI

31.938,67 €

3.000,00 €

LA PUNTA

14.110,85 €

3.000,00 €

LA TORRE

18.814,35 €

3.000,00 €

FORN D'ALCEDO

11.904,92 €

3.000,00 €

EL CASTELLAR-L'OLIVERAL

20.788,25 €

3.000,00 €

PINEDO

14.087,34 €

3.000,00 €

EL SALER

12.671,59 €

3.000,00 €

EL PALMAR

11.205,66 €

3.000,00 €

EL PERELLONET

12.242,00 €

3.000,00 €

3. Quins són els criteris establits per a cada Alcaldia Pedània, per a la distribució del
pressupost assignat a cadascun d'ells, en llaures a la transparència municipal?
Periòdicament es realitzen reunions conjuntament entre els Alcaldes i Alcaldesses dels 15
Pobles de València, amb la Regidora d'Agricultura, Horta i Pobles de València i el personal
tècnic del Servici de Pobles de València, a fi de realitzar la distribució del pressupost total,
atenent a criteris tals com: població, realització d'activitats en anys anteriors, sol·licituds i
necessitats veïnals, …".
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular,
relatives a les "Actuacions de la Policia Local en la Plaça de la Reina i carrer Miguelete".
PREGUNTA
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"1ª.- ¿Cuántas actas por infracción a la ordenanza municipal de venta ambulante se han
levantado en la zona de la Plaza de la Reina y la calle del Miguelete durante el primer trimestre
del año 2018?
2ª.- ¿Cuántas patrullas están asignadas en los diferentes turnos diariamente a evitar
infracción a las ordenanzas en los citados emplazamientos?
3ª.- ¿Se han realizado en dicha zona incautaciones de material que se pone a la venta en
contra de la ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante? En su caso, ¿cuántas actas de
incautación de material se han producido?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1ª.- ¿Cuántas actas por infracción a la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante se han
levantado en la zona de la Plaza de la Reina y la Calle del Miguelete durante el primer trimestre
del año 2018?
2 actas.
2ª.- ¿Cuántas patrullas están asignadas en los diferentes turnos diariamente a evitar
infracción a las ordenanzas en los citados emplazamientos?
En la medida de la disponibilidad se intenta enviar un patrulla a cada zona diariamente.
3ª.- ¿Se han realizado en dicha zona incautaciones de material que se pone a la venta en
contra de la ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante? En su caso, ¿cuántas actas de
incautación de material se han producido?
Contestada en la pregunta número 1."
15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular,
relatives als "Accidents en la Avinguda del Cid".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Cuántos accidentes se han producido en la Avenida del Cid durante el primer
trimestre del año en curso, y cuántos se produjeron en el mismo periodo en el año 2017?
2ª.- De los accidentes producidos durante el primer trimestre ¿cuántos ha habido con
víctimas y/o lesionados y cuantos no? Solicitamos que en la respuesta se desglose los accidentes
con víctimas/lesionados y los que no ha habido.
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3ª.- Asimismo de los accidentes producidos, ¿en cuántos se han producido daños a
mobiliario, señalética, urbanización o zonas ajardinadas?
4ª.- ¿Cuántos servicios de policía local en funciones de regulación del tráfico se han
producido durante el primer trimestre de 2018, así como, cuántos agentes por turno de mañana
y/o tarde han prestado servicio en la Avd. del Cid, tanto de la unidad de tráfico como de otras
unidades de la Policía Local?
5ª.- Igualmente, ¿cuántos servicios de policía local en funciones de regulación del tráfico
se han producido durante el primer trimestre de 2017, así como, cuántos agentes por turno de
mañana y/o tarde prestaron su servicio en la Avd. del Cid, tanto de la unidad de tráfico como de
otras unidades de la Policía Local?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1ª.- ¿Cuántos accidentes se han producido en la Avenida del Cid durante el primer
trimestre del año en curso, y cuántos se produjeron en el mismo periodo en el año 2017?
En el Pleno de marzo de 2018, fue informado el número de accidentes desde el 01 de enero
de 2018 hasta el día 22 de marzo de 2018. Dado que se solicita el primer trimestre, la variación
ha sido de 8 accidentes (23 al 31 de marzo de 2018).
2ª.- De los accidentes producidos durante el primer trimestre, ¿cuántos ha habido con
víctimas y/o lesionados y cuantos no? Solicitamos que en la respuesta se desglose los accidentes
con víctimas/lesionados y los que no ha habido.
Los accidentes que suponen variación con respecto a los datos facilitados con anterioridad
se desglosan del siguiente modo:
2 accidentes con heridos leves.
6 accidentes sin heridos.
3ª.- Asimismo de los accidentes producidos, ¿en cuántos se han producido daños a
mobiliario, señalética, urbanización o zonas ajardinadas?
No se han producido daños a bienes municipales.
4ª.- ¿Cuántos servicios de policía local en funciones de regulación del tráfico se han
producido durante el primer trimestre de 2018, así como, cuántos agentes por turno de mañana
y/o tarde han prestado servicio en la Avd. del Cid, tanto de la unidad de tráfico como de otras
unidades de la Policía Local?
Se llevan a cabo dichas funciones de regulación todos los días laborables desde las 07:30
hasta las 09:00 aproximadamente, asignándose una patrulla (2 agentes) para tal fin.
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El mismo servicio se presta el viernes por la tarde, coincidiendo con operación salida a
partir de las 18:30 aproximadamente hasta que la intensidad del tráfico disminuye.
5ª.- Igualmente, ¿cuántos servicios de policía local en funciones de regulación del tráfico
se han producido durante el primer trimestre de 2017, así como, cuántos agentes por turno de
mañana y/o tarde prestaron su servicio en la Avd. del Cid, tanto de la unidad de tráfico como de
otras unidades de la Policía Local?
Salvo que existiera una circunstancia concreta que hiciera necesaria la presencia en el
lugar, no se mandaba ningún servicio de regulación de tráfico."
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular,
relatives a les "Sancions de l'use radar".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Qué criterios y cuál es el protocolo que se sigue para el funcionamiento del radar en
la ciudad de Valencia durante el primer trimestre del año en curso?
2ª.- ¿En qué vías del término municipal ha estado en funcionamiento y operativo el radar
de la Policía Local durante el primer trimestre de 2018? Rogamos que en la respuesta se haga
constar el número de veces que se ha instalado el radar en las diferentes vías de la ciudad.
3ª.- ¿Cuántas multas se han impuesto por exceso de velocidad durante el primer trimestre
como consecuencia del funcionamiento del radar? Solicitamos que en la respuesta se haga
constar el número de multas impuestas desglosado por calles.
4ª.- ¿Cuál es el importe total de las multas impuestas por la Policía Local durante el
primero trimestre de 2018 por el uso del radar?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1ª.- ¿Qué criterios y cuál es el protocolo que se sigue para el funcionamiento del radar en
la ciudad de Valencia durante el primer trimestre del año en curso?
2ª.- ¿En qué vías del término municipal ha estado en funcionamiento y operativo el radar
de la Policía Local durante el primer trimestre de 2018? Rogamos que en la respuesta se haga
constar el número de veces que se ha instalado el radar en las diferentes vías de la ciudad.
Contestación preguntas 1 y 2:
Los criterios y ubicación de los dispositivos de radar son los mismos de los que fueron
informados en el Pleno de abril de 2017.
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3ª.- ¿Cuántas multas se han impuesto por exceso de velocidad durante el primer trimestre
como consecuencia del funcionamiento del radar? Solicitamos que en la respuesta se haga
constar el número de multas impuestas desglosado por calles.
A fecha 12/04/2018, por motivos de exceso de velocidad, y agrupadas por calle, el nº de
denuncias es:
CALLE

Nº DENUNCIAS

ALBORAIA

1

ANTONIO FERRANDIS (ACTOR)

937

AUSIAS MARCH

53

CAVITE

14

CID

258

ENGINYER FAUSTO ELIO

112

FONT D'EN CORTS

31

GENERAL AVILES

6

GERMANS MACHADO

473

HORTA NORD

1

MANUEL DE FALLA

149

MESTRE RODRIGO (MUSIC)

768

PETXINA

84

PICANYA

912

PINTOR FERRANDIS

1

PIUS XII

14

PIO BAROJA (ESCRIPTOR)

24

PROFESSOR ERNEST LLUCH

1

TARONGERS

364

TRES CREUS

81
4.284

4ª.- ¿Cuál es el importe total de las multas impuestas por la Policía Local durante el
primero trimestre de 2018 por el uso del radar?
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No compete PLV."
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular,
relatives al "Balanç de les actuacions de la Policia Local en Falles 2018".
PREGUNTA
"1ª.- ¿Cuántas actas se han levantado por la Policía Local por infracción a la ordenanza que
prohíbe la venta de comida en vía pública fuera de puestos autorizados?
2ª.- ¿Cuántas multas se han impuesto por el disparo de material pirotécnico no autorizado
la venta al público y mayores de 18 años?
3ª.- ¿Cuántas multas se han impuesto a motocicletas y ciclomotores durante el las Fallas
2018, desde el pasado 1 de marzo hasta el día 20?
4ª.- ¿Cuántas actas se han levantado por venta ilegal de toda clase de productos en la vía
pública durante las pasadas Fallas?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1ª.- ¿Cuántas actas se han levantado por la Policía Local por infracción a la ordenanza que
prohíbe la venta de comida en vía pública fuera de puestos autorizados?
Las 102 actas impuestas hacen referencia a venta ambulante ilegal.
2ª.- ¿Cuántas multas se han impuesto por el disparo de material pirotécnico no autorizado
la venta al público y mayores de 18 años?
90 denuncias.
3ª.- ¿Cuántas multas se han impuesto a motocicletas y ciclomotores durante el las Fallas
2018, desde el pasado 1 de marzo hasta el día 20?
582 denuncias.
4ª.- ¿Cuántas actas se han levantado por venta ilegal de toda clase de productos en la vía
pública durante las pasadas Fallas?
Contestada en la pregunta número 1."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a les "Estratègies integrals dels barris de Natzaret, Orriols i Benimaclet".
PREGUNTA
"La pasada comisión de Participación, el grupo municipal Cs presentamos una moción con
el fin de agilizar los planes estratégicos previstos desde 2016 para los barrios de Orriols, Nazaret
y Benimaclet.
Asimismo, nos respondieron a pregunta formulada al respecto que estaba en proceso de
elaboración del informe técnico para aprobación de las propuestas derivadas del proceso
participativo y que la implantación de los mismos se llevaría a cabo tras la aprobación en el
órgano correspondiente, sin más concreción de plazos.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Se ha elaborado finalmente el citado informe? En caso afirmativo, ¿cuándo tienen
previsto presentarlo para su aprobación en la comisión de participación?
2. ¿Ya nos pueden concretar fechas de implantación de las estrategias integrales de los tres
barrios inicialmente planteados? ¿Están en condiciones de comprometerse a finalizar la
legislatura con estos tres planes estratégicos implantados?
3. ¿Lo harán extensivo a otros barrios? En caso afirmativo, ¿cuáles son los barrios
previstos?"
RESPOSTA
Sra. Fábregas, Coordinadora General de Participació, Drets, Innovació Democràtica
"La pasada comisión de Participación, el grupo municipal Cs presentamos una moción con
el fin de agilizar los planes estratégicos previstos desde 2016 para los barrios de Orriols, Nazaret
y Benimaclet.
Asimismo, nos respondieron a pregunta formulada al respecto que estaba en proceso de
elaboración del informe técnico para aprobación de las propuestas derivadas del proceso
participativo y que la implantación de los mismos se llevaría a cabo tras la aprobación en el
órgano correspondiente, sin más concreción de plazos.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
PREGUNTAS
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1. ¿Se ha elaborado finalmente el citado informe? En caso afirmativo, ¿cuándo tienen
previsto presentarlo para su aprobación en la comisión de participación?
Si, dicho informe será tratado en la próxima comisión de participación del mes de abril.
2. ¿Ya nos pueden concretar fechas de implantación de las estrategias integrales de los tres
barrios inicialmente planteados? ¿Están en condiciones de comprometerse a finalizar la
legislatura con estos tres planes estratégicos implantados?
Las estrategias integrales son hojas de ruta para la gestión municipal, con una serie de
propuestas realizadas por la ciudadanía que este equipo de gobierno asumirá para los diferentes
barrios. Son propuestas que se irán ejecutando en función de los estudios pertinentes y del
presupuesto municipal.
3. ¿Lo harán extensivo a otros barrios? En caso afirmativo, ¿cuáles son los barrios
previstos?
Estamos en proceso de estudio para ver la idoneidad de continuar con esta herramienta en
otros barrios."
19
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a les "Noves Juntes de Districte".
PREGUNTA
"Según información aportada, las nuevas juntas de distrito se iban a implantar el pasado
mes de febrero, tras la designación de los secretarios de cada una de ellas.
A finales de mes de marzo se anunció la puesta en marcha de las nuevas instalaciones en
Carpesa, con la previsión de dos entidades más en Castellar-Oliveral y Benimámet.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Nos pueden concretar cuándo va a estar operativa y en pleno rendimiento la Junta
Municipal de Pobles del Nord? ¿Y respecto de las otras dos nuevas juntas de distrito previstas?
2. ¿Nos pueden facilitar la dirección de las sedes previstas para Benimámet y Castellar?
3. ¿Cuándo prevén que se pueda celebrar la primera sesión del consejo de distrito de la
Junta Municipal de Pobles del Nord? ¿Y respecto de las de Castellar y Benimámet?"
RESPOSTA
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Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica
"1.- ¿Nos pueden concretar cúando va a estar operativa y en pleno rendimiento la Junta
Municipal de Pobles del Nord? ¿Y el resto de las otras dos nuevas JMD?
Ya está operativa.
La JMD de pueblos del sud lo estará a finales del mes de abril y la de pueblos del oeste
cuando se finalice la tramitación del alquiler del espacio y se adecue con el material necesario la
sede.
2.- ¿Nos pueden facilitar la dirección de las sedes previstas para Benimámet y Castellar?
POBLES DEL SUD

C/Poetisa Leronor Perales s/n (Castellar)

POBLES DE L’OEST

C/Senda de Secanet 43 bj (Benimamet)

3.- ¿Cuándo prevés que se pueda celebrar la primera sesión del consejo de distrito de la
Junta Municipal de Pobles del Nord? ¿Y respecto de las de Castellar y Benimàmet?
En Pobles del Nord se podrá realizar el consejo una vez todos los grupos municipales
nombren a sus respectivas vocalías puesto que actualmente aún faltan las vocalías de Ciudadanos
y PP, una vez estén nombradas se realizará el primer consejo.
En relación a pobles del sud, una vez se abra la JMD a final de mes y se nombren las
vocalías. Al igual con la JMD de Pobles de l’Oest."
20
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives als "Projectes d'inversió de l'edició 2017-2018".
PREGUNTA
"1. ¿Nos pueden facilitar la relación de los 11 proyectos participativos aprobados en esta
última edición junto a la fase de desarrollo en qué se encuentran, tanto a nivel licitación como
ejecución, y la fecha prevista de finalización?
2. ¿Están en condiciones de comprometerse en la finalización de las obras en este año
2018? En caso negativo, ¿cuándo prevén que estarán finalizados?"
RESPOSTA
Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica
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"1. ¿Nos pueden facilitar la relación de los 11 proyectos participativos aprobados en esta
última edición junto a la fase de desarrollo en qué se encuentran, tanto a nivel de licitación como
ejecución, y la fecha prevista de finalización?
Los 11 proyectos se encuentran en inicio de apertura de expediente.
En la web tienen acceso a los 11 proyectos aprobados: https://decidimvlc.valencia.es/
2. ¿Están en condiciones de cocmprometerse en la finalización de las obras en este año? En
caso negativo, ¿cuándo prevén que estarán finalizados?
El compromiso con la ciudadanía está en comenzar el proceso de tramitación de los
proyectos en el año 2018, un proceso que no se inicia con las obras sino con una serie de fases
previas a nivel administrativo, en ningún momento hay un compromiso de finalizar las obras
puesto que los procesos administrativos para dichas obras, en esta ocasión además de mayor
envergadura, conllevan mayores tiempos de ejecución. Unos tiempos que ninguna delegación
puede a día de hoy comprometerse a fijar."
21
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a la "Transparència i la informació a les associacions veïnals".
PREGUNTA
"La Junta de Gobierno Local de 6 de enero de 2017 aprobó una moción en la que la
concejala de València en Comú, Neus Fábregas, asumía las funciones de coordinadora entre las
diferentes concejalías.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Nos puede concretar, más de un año después, cuál es el modus operandi asumido por la
concejala de participación para hacer efectiva esta coordinación?
2. ¿Cuáles han sido los beneficios obtenidos en la ejecución de los presupuestos
participativos tras este nombramiento?
3. Respecto a la evolución de los proyectos de las dos ediciones pasadas, ¿nos pueden
facilitar una relación de los proyectos con la previsión de finalización de las obras?"
RESPOSTA
Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

91

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

"La Junta de Gobierno Local de 6 de enero de 2017 aprobó una moción en la que la
concejala de València en Comú, Neus Fábregas, asumía las funciones de coordinadora entre las
diferentes concejalías.
1. ¿Nos puede concretar, más de un año después, cuál es el modus operandi asumido por la
concejala de participación para hacer efectiva esta coordinación?
La moción fue presentada y aprobada el 24 de noviembre de 2017. Han pasado casi 5
meses desde la moción y seguimos trabajando para mejorar la coordinación como relata la
moción relativa a 3 vertientes: Información, apoyo o implicación.
En este periodo se nos ha informado de los procesos participativos que han llevado a cabo
otras delegaciones, sin necesidad de un apoyo o implicación de nuestra delegación puesto que la
participación es una herramienta transversal que impregna la política municipal, más allá de la
propia delegación de participación.
2. ¿Cuáles han sido los beneficios obtenidos en la ejecución de los presupuestos
participativos tras este nombramiento?
La coordinación que comentan está centrada en los procesos de participación del
Ayuntamiento. En relación a los presupuestos participativos, desde su inicio en la primera
edición, la delegación de participación ha realizado un seguimiento (público a día de hoy en la
web https://decidimvlc.valencia.es/) de la ejecución de los proyectos.
3. Respecto a la evolución de los proyectos de las ediciones pasadas, ¿nos pueden facilitar
una relación de los proyectos con la previsión de finalización de las obras?
Ninguna delegación puede determinar fecha de finalización determinada de los proyectos
puesto que esto depende del proceso administrativo. Todas las delegaciones que gestionan
proyectos participativos lo hacen de forma prioritaria pero todo proceso administrativo conlleva
un tiempo."
22
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives als "Pressupostos dels projectes participatius "DECIDIM VLC"".
PREGUNTA
"1.- ¿Nos pueden facilitar los presupuestos desglosados de cada uno de los 11 proyectos
participativos (DECIDIM VLC) de la edición 2017-18?
2.- ¿Nos pueden facilitar los presupuestos desglosados de los proyectos participativos
aprobados (DECIDIM VLC) de la edición 2016-17?
3.- ¿Nos pueden facilitar los presupuestos desglosados de los proyectos participativos
aprobados (DECIDIM VLC) de la edición 2015-16?"

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

92

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

RESPOSTA
Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica
"1.- ¿Nos pueden facilitar los presupuestos desglosados de cada uno de los 11 proyectos
participativos (DECIDIM VLC) de la edición 2017-18?
2.- ¿Nos pueden facilitar los presupuestos desglosados de los proyectos participativos
aprobados (DECIDIM VLC) de la edición 2016-17?
3.- ¿Nos pueden facilitar los presupuestos desglosados de los proyectos participativos
aprobados (DECIDIM VLC) de la edición 2015-16?
RESPUESTA: Las propuestas de proyectos de inversión han sido estudiadas por los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Valencia implicados en su ejecución, que emiten
informe sobre su viabilidad jurídica, técnica y presupuestaria.
Toda la información de los proyectos de la consulta ciudadana, y en concreto el
presupuesto desglosado se encuentra en la web municipal https://decidimvlc.valencia.es/."
23
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a les "Accidents de ciclistes 2018 vs 2017 amb altres modes de transport".
PREGUNTA
"1.- Respecto a accidentes de ciclistas con coches, motos, autobuses, otros ciclistas,
peatones y otros modos de transporte en la ciudad de Valencia, ¿cuál es la estadística acumulada
actualizada hasta la fecha de hoy de 2018 en relación a las mismas fechas de 2017?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1.- Respecto a accidentes de ciclistas con coches, motos, autobuses, otros ciclistas,
peatones y otros modos de transporte en la ciudad de Valencia, ¿cuál es la estadística acumulada
actualizada hasta la fecha de hoy de 2018 en relación a las mismas fechas de 2017?
Desde la última petición de datos de fecha 05/03/2018 hasta el 11/04/2018, se han
producido las siguientes variaciones:
Accidentes bicicleta – turismo: 26.
Accidentes bicicleta – autobús: 1.
Accidentes bicicleta – EMT: 1.
Accidentes bicicleta – ciclomotor: 1.
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Accidentes bicicleta – furgoneta: 4.
Accidentes bicicleta – motocicleta: 4.
Atropellos: 3.
Caídas de ciclistas: 6."
24
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives als "Accidents en l'entorn de l'Anell Ciclista (carril bici ronda interior)".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con ciclistas se han dado en el carril bici de la ronda
interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de hoy? Por favor, detallen
datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido hospitalización. ¿Cuántos
accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los afectados a algún centro
médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de los siniestros.
2.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con peatones se han dado en el carril bici de la ronda
interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de hoy? Por favor, detallen
datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido hospitalización. ¿Cuántos
accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los afectados a algún centro
médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de los siniestros.
3.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con vehículo a motor (coche) se han dado en el carril
bici de la ronda interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de hoy? Por
favor, detallen datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido hospitalización.
¿Cuántos accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los afectados a
algún centro médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de los
siniestros.
4.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con vehículo a motor (motocicleta) se han dado en el
carril bici de la ronda interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de hoy?
Por favor, detallen datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido
hospitalización. ¿Cuántos accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los
afectados a algún centro médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de
los siniestros.
5.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con vehículo a motor (autobús de E.M.T.) se han dado
en el carril bici de la ronda interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de
hoy? Por favor, detallen datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido
hospitalización. ¿Cuántos accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los
afectados a algún centro médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de
los siniestros."
RESPOSTA
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Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con ciclistas se han dado en el carril bici de la ronda
interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de hoy? Por favor, detallen
datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido hospitalización. ¿Cuántos
accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los afectados a algún centro
médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de los siniestros.
Desde la última petición de datos de fecha 05/03/2018 hasta el 11/04/2018, no se ha
registrado variación alguna.
2.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con peatones se han dado en el carril bici de la ronda
interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de hoy? Por favor, detallen
datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido hospitalización. ¿Cuántos
accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los afectados a algún centro
médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de los siniestros.
Desde la última petición de datos de fecha 05/03/2018 hasta el 11/04/2018, se ha
producido un accidente, ocurrido el día 05/04/2018 en calle Colón, siendo trasladado el peatón a
Centro Hospitalario.
3.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con vehículo a motor (coche) se han dado en el carril
bici de la ronda interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de hoy? Por
favor, detallen datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido hospitalización.
¿Cuántos accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los afectados a
algún centro médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de los
siniestros.
Desde la última petición de datos de fecha 05/03/2018 hasta el 11/04/2018, se ha
producido un accidente, ocurrido en calle Conde Trénor (cruce con calle Muro Santa Ana), entre
turismo y ciclista, resultando sin heridos.
4.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con vehículo a motor (motocicleta) se han dado en el
carril bici de la ronda interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de hoy?
Por favor, detallen datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido
hospitalización. ¿Cuántos accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los
afectados a algún centro médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de
los siniestros.
Desde la última petición de datos de fecha 05/03/2018 hasta el 11/04/2018, no se ha
registrado variación alguna.
5.- ¿Cuántos accidentes de ciclistas con vehículo a motor (autobús de E.M.T.) se han dado
en el carril bici de la ronda interior desde la puesta en marcha del anillo ciclista hasta la fecha de
hoy? Por favor, detallen datos de accidentes en su totalidad, no sólo los que han requerido
hospitalización. ¿Cuántos accidentes ha habido que hayan requerido de traslado de alguno de los
afectados a algún centro médico u hospitalario? Detallen, por favor, fecha y lugar de cada uno de
los siniestros.
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Desde la última petición de datos de fecha 05/03/2018 hasta el 11/04/2018, no se ha
registrado variación alguna."
25
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a les "Accidents de tràfic en la ciutat de València".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuál es la estadística acumulada actualizada en 2018, a fecha de hoy, en relación a
2017, respecto a accidentes de tráfico en la ciudad de Valencia en general, teniendo en cuenta
todos los modos de transporte, incluidos los peatones y desglosado por modo de transporte?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"1.- ¿Cuál es la estadística acumulada actualizada en 2018, a fecha de hoy, en relación a
2017, respecto a accidentes de tráfico en la ciudad de Valencia en general, teniendo en cuenta
todos los modos de transporte, incluidos los peatones y desglosado por modo de transporte?
Desde la última petición de datos de fecha 05/03/2018 hasta el 11/04/2018, se han
producido 790 accidentes."
26
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a les "Subvencions per al desenrotllament de projectes de participació per les
associacions de barri".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuál es el importe total de las subvenciones y el plazo de presentación de solicitudes?
2.- ¿Cuáles son los criterios para el reparto de cantidades (partida propia) en cada distrito?
3.- ¿Pueden detallar las líneas básicas de actuación de esta tercera convocatoria de
subvenciones?
4.- ¿En qué consiste la nueva línea destinada a la elaboración y difusión de estudios e
investigaciones relacionadas con el asociacionismo, los movimientos sociales, los procesos de
participación ciudadana y las experiencias participativas?
5.- ¿Toda esta línea de subvenciones se ha consensuado con la federación de asociaciones
vecinales? En caso afirmativo, ¿en qué términos?
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6.- ¿En qué van a consistir los seis talleres descentralizados en los barrios para apoyar a las
organizaciones que pretendan solicitar la subvención?
7.- ¿En qué va a consistir el apoyo técnico que va a prestar el Ayuntamiento?"
RESPOSTA
Sra. Fábregas, Coordinadora General de Participació, Drets, Innovació Democràtica
"1. ¿Cuál es el importe total de las subvenciones y el plazo de presentación de solicitudes?
La convocatoria de subvenciones tiene un presupuesto total de 215.000 euros, distribuidos
entre las 7 Juntas Municipales de Distrito de la siguiente forma:
JMD Ciutat Vella

19.000 euros

JMD Abastos

26.700 euros

JMD Ruzafa

38.400 euros

JMD Patraix

26.000 euros

JMD Trànsits

44.000 euros

JMD Marítim

41.400 euros

JMD Exposició

19.500 euros

El plazo de presentación será del 24 de abril al 14 de mayo de 2018.
2. ¿Cuáles son los criterios para el reparto de cantidades (partida propia) en cada distrito?
Criterios poblacionales y del número de entidades registradas en el distrito.
3. ¿Pueden detallar las líneas básicas de actuación de esta tercera convocatoria de
subvenciones?
1. Fomento del asociacionismo.
2. Fomento de la participación ciudadana.
3. Fomento de la elaboración y difusión de estudios sobre asociacionismo y participación
ciudadana.
4. ¿En qué consiste la nueva línea destinada a la elaboración y difusión de estudios e
investigaciones relacionadas con el asociacionismo, los movimientos sociales, los procesos de
participación ciudadana y las experiencias participativas?
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Fomentar que las entidades sociales puedan elaborar estudios sobre asociacionismo y
participación que ellas mismas han realizado. Queremos también fomentar el aprendizaje de
experiencias asociativas que llevan años trabajando en la participación ciudadana y es importante
divulgar estas experiencias.
5. ¿Toda esta línea de subvenciones se ha consensuado con la federación de asociaciones
vecinales? En caso afirmativo, ¿en qué términos?
Se mantuvo una reunión con la federación para informarles de las bases y las consideraron
adecuadas. Incidieron en el apoyo a las entidades para la realización de proyectos y por ello se
decidió impulsar la realización de seis talleres y una asistencia técnica durante el proceso para
mejorar este apoyo.
6. ¿En qué van a consistir los seis talleres descentralizados en los barrios para apoyar a las
organizaciones que pretendan solicitar la subvención?
Talleres de formación sobre como presentar la subvención, rellenar las solicitudes,
planificar el proyecto… Es un taller destinado a que las personas asistentes adquieran habilidades
para presentar posteriormente las subvenciones.
7. ¿En qué va a consistir el apoyo técnico que va a prestar el ayuntamiento?
Un apoyo a lo largo del proceso de presentación de subvenciones para los apoyos que
requieran o las dudas que encuentren a la hora de elaborar los proyectos."
27
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a la "Fusió de les regidories de Participació i Transparència en "Govern Obert"".
PREGUNTA
"1.- ¿Cuáles son los motivos del cambio? Detallen.
2.- ¿Cuáles son los beneficios esperados con el cambio? Detallen.
3.- ¿En qué ámbito de la nueva concejalía resultante se incluye la “rendición de cuentas” a
la ciudadanía?
4.- ¿Se mantiene todo el personal (suma total) de antes de la fusión? En caso negativo,
¿pueden darnos detalles del número de personas que causan baja y los destinos? En caso
afirmativo, ¿pueden darnos detalles del número de personas que causan alta y el cometido?
5.- ¿Hay modificación presupuestaria total en la nueva concejalía resultante respecto a la
suma de las anteriores? En caso afirmativo, detallen."
RESPOSTA
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Sra. Fábregas, Coordinadora General d'Àrea de Participació, Drets, Innovació
Democràtica
"1. ¿Cuáles son los motivos del cambio? Detallen.
El cambio de nombre responde a la filosofía del equipo de gobierno de democratizar las
instituciones por medio de la participación de la ciudadanía. Para que esta participación se pueda
llevar a cabo, es necesaria una transparencia en la gestión para que la ciudadanía pueda acceder a
los datos de la administración. Por ello, se ha apostado por hacer una única concejalía con el
nombre Gobierno abierto, ya que el gobierno abierto es fomentar la participación de la
ciudadanía en la gestión pública por medio del conocimiento que ofrece las herramientas de
transparencia.
2. ¿Cuáles son los beneficios esperados con el cambio? Detallen.
Dicho cambio responde a una cuestión conceptual del gobierno abierto, no se ha realizado
por eficiencia sino por mejorar la calidad en la acción de gobierno para fomentar una mayor
participación ciudadana con herramientas para ello.
3. ¿En qué ámbito de la nueva concejalía resultante se incluye la “rendición de cuentas” a
la ciudadanía?
La rendición de cuentas es una parte fundamental del gobierno abierto por lo que es un
aspecto transversal a las políticas de dicha delegación.
4. ¿Se mantiene todo el personal (suma total) de antes de la fusión? En caso negativo,
¿pueden darnos detalles del número de personas que causan baja y los destinos? En caso
afirmativo, ¿pueden darnos detalles del número de personas que causan alta y el cometido?
Se mantiene el mismo personal.
5. ¿Hay modificación presupuestaria total en la nueva concejalía resultante respecto a la
suma de las anteriores? En caso afirmativo, detallen.
No."
28
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a les "Identificacions a venedors ambulants".
PREGUNTA
"1. ¿Cuántas identificaciones se han realizado a vendedores ambulantes durante las fechas
1 al 19 de Marzo?
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2. ¿Cuántas actas de infracción se han levantado a vendedores ambulantes durante los días
1 al 19 de Marzo?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cuántas identificaciones se han realizado a vendedores ambulantes durante las fechas 1
al 19 de Marzo?
¿Cuántas actas de infracción se han levantado a vendedores ambulantes durante los días 1
al 19 de Marzo?
RESPUESTA UNICA
Contestada en la Iniciativa número 6."
29
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "L'operatiu disposat en el dispositiu de policia per a la Mitjana Marató celebrada a
València".
PREGUNTA
"1. ¿Se dispuso de un dispositivo especial para garantizar la celebración del evento
deportivo de Media Maratón?
2. ¿Cuántos agentes se dispusieron para dicho dispositivo?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Se dispuso de un dispositivo especial para garantizar la celebración del evento deportivo
de Media Maratón?
Si.
¿Cuántos agentes se dispusieron para dicho dispositivo?
247 entre agentes y mandos."
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30
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives al "Nombre de servicis totals del dispositiu de Mitja Marató de València".
PREGUNTA
"1. ¿Cuál fue el número total de servicios que se realizaron ese día por parte de la Policía
Local de Valencia?
2. ¿Cuál es el coste extraordinario de dicho operativo especial?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cuál fue el número total de servicios que se realizaron ese día por parte de la Policía
Local de Valencia?
399.
¿Cuál es el coste extraordinario de dicho operativo especial?
53835,60 €."
31
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives al "Nombre de cascos de protecció per a motoristes de Policia Local".
PREGUNTA
"1. ¿Cuántos cascos de motoristas hay actualmente en el cuerpo de Policía Local de
Valencia?
2. ¿Todos los policías destinados como motoristas disponen de casco?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cuántos cascos de motoristas hay actualmente en el cuerpo de Policía Local de
Valencia?
208 cascos.
¿Todos los policías destinados como motoristas disponen de casco?
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Si."
32
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "L'estat dels cascos de motoristes de Policia Local".
PREGUNTA
"1. ¿Cuántos de esos cascos de motoristas están caducados según sus especificaciones
técnicas?
2. ¿Considera que el estado de los cascos de motoristas es el adecuado para su uso y para
su fin de protección?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cuántos de esos cascos de motoristas están caducados según sus especificaciones
técnicas?
Ninguno.
¿Considera que el estado de los cascos de motoristas es el adecuado para su uso y para su
fin de protección?
Si."
33
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "L'adquisició de cascos de motoristes per a la Policia Local de València".
PREGUNTA
"1. ¿Cuántos cascos se han comprado en los últimos años, desglose por años?
2. ¿Cuántos cascos se han entregado en los últimos años, desglose por años?
3. ¿Tiene previsto la adquisición de cascos de motoristas para este año?
4. ¿Cuándo tiene prevista la adquisición de cascos de motoristas?
5. ¿Cuántos cascos de motoristas van a adquirir este año?"
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RESPOSTA

"¿Cuántos cascos se han comprado en los últimos años, desglose por años?
Se han comprado un total de 34 para la División de Seguridad Vial.
Año 2016.- 6 cascos.
Año 2017.- 28 cascos.
¿Cuántos cascos se han entregado en los últimos años, desglose por años?
En la División de Seguridad Vial se han entregado:
Año 2016.- 5 cascos.
Año 2017.- 9 cascos.
Año 2018.- 8 cascos.
¿Tiene previsto la adquisición de cascos de motoristas para este año?
Sí.
¿Cuándo tiene prevista la adquisición de cascos de motoristas?
La tramitación del pliego de condiciones para la adquisición de la uniformidad de la
Policía Local ya se ha iniciado.
¿Cuántos cascos de motoristas van a adquirir este año?
Un mínimo de 25 y, en función de las ofertas."
34
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives al "Cost de l'adquisició dels cascos de motoristes per a la Policia Local".
PREGUNTA
"1. ¿Cuál es el coste total de la compra de cascos?
2. ¿Cuál es el coste unitario de cada uno de los cascos?
3. ¿Considera que el modelo de casco seleccionado es el más idóneo?
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4. ¿Considera que el precio unitario de dichos cascos es el adecuado en comparación con
otros modelos o suministradores?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cuál es el coste total de la compra de cascos?
10.000€.
¿Cuál es el coste unitario de cada uno de los cascos?
400€.
¿Considera que el modelo de casco seleccionado es el más idóneo?
Si.
A juicio de la Mesa Técnica de Uniformidad de la que forman parte los Sindicatos.
¿Considera que el precio unitario de dichos cascos es el adecuado en comparación con
otros modelos o suministradores?
Sí."
35
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives al "Nombre de jupetins antibales entregats".
PREGUNTA
"1. ¿Cuál es el número total de chalecos existentes en total actualmente?
2. ¿Están todos entregados a los policías?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protección Ciutadana
"¿Cuál es el número total de chalecos existentes en total actualmente?
865 chalecos.
¿Están todos entregados a los policías?
Sí."
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36
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a la "Forma de distribució dels jupetins antibales als Policies Locals".
PREGUNTA
"1. ¿Cuál ha sido la fórmula de entrega de los chalecos antibalas a los policías locales de
Valencia?
2. ¿Todas las unidades de Distrito disponen de chalecos?
3. ¿Durante los operativos puestos en marcha desde la recepción de chalecos, se ha puesto
a disposición de dichos operativos esos chalecos?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cuál ha sido la fórmula de entrega de los chalecos antibalas a los policías locales de
Valencia?
Se ha priorizado los servicios de noche, la unidad de seguridad vial y patrulleros.
Igualmente todas las componentes femeninas que están en servicio de calle disponen de su
chaleco reglamentario individual.
¿Todas las unidades de Distrito disponen de chalecos?
Si.
¿Durante los operativos puestos en marcha desde la recepción de chalecos, se ha puesto a
disposición de dichos operativos esos chalecos?
Sí."
37
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "L'adquisició d'equips de comunicació per a la Policia Local "Walkis"".
PREGUNTA
"1. ¿Se han adquirido equipos de comunicaciones individuales para los policías locales?
2. ¿Qué tipo de equipos de comunicación se han adquirido?"
RESPOSTA
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Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Se han adquirido equipos de comunicaciones individuales para los policías locales?
¿Qué tipo de equipos de comunicación se han adquirido?
RESPUESTA UNICA
Contestada en la Iniciativa número 11."
38
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives al "Tipus d'equips de comunicacions que s'han adquirit per als policies locals de
València".
PREGUNTA
"1. ¿Qué tipo de equipos de comunicación se han adquirido desde 2015 hasta la fecha
actual? Desglose por años y tipo de equipos.
2. ¿Tiene previsto la adquisición de nuevos equipos de comunicaciones, tanto individuales
como de otro tipo durante el presente ejercicio?
3. ¿Considera que los Policías Locales disponen de los equipos de comunicaciones
adecuados durante la realización de sus funciones?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Qué tipo de equipos de comunicación se han adquirido desde 2015 hasta la fecha actual?
Desglose por años y tipo de equipos.
50 equpos de comunicación en el año 2017.
¿Tiene previsto la adquisición de nuevos equipos de comunicaciones, tanto individuales
como de otro tipo durante el presente ejercicio?
Si, emisoras individuales y emisoras base para 092.
¿Considera que los Policías Locales disponen de los equipos de comunicaciones adecuados
durante la realización de sus funciones?
Sí."
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39
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives als "Fets ocorreguts en Torres de Serrans amb el desplegament d'un llaç groc".
PREGUNTA
"1. ¿Cuándo se tuvo conocimiento de que habían colgado un lazo amarillo en las Torres de
Serranos?
2. ¿Qué medidas adoptaron desde que tuvieron conocimiento de esos hechos?
3. ¿Cómo accedieron para poder realizar esa acción?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cuándo se tuvo conocimiento de que habían colgado un lazo amarillo en las Torres de
Serranos?
Cuando entró la llamada a la Sala del 092.
¿Qué medidas adoptaron desde que tuvieron conocimiento de esos hechos?
Personarse inmediatamente en el lugar.
¿Cómo accedieron para poder realizar esa acción?
Por la puerta."
RESPOSTA
Sra. Tello, Regidora Delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1.- ¿Cuándo se tuvo conocimiento de que habían colgado un lazo amarillo en las Torres
de Serranos?
El subalterns se n'adonen a les 11.25 hores.
2.- ¿Qué medidas adoptaron desde que tuvieron conocimiento de esos hechos?
Des del moment que tenim coneixement de qualsevol incidència s'activa el protocol intern.
D'una banda, els funcionaris pugen al merlet per a estudiar de la situació i, si escau, retirar
la bandera, si encara està.
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D'altra banda es realitza des de l'espai en qüestió una doble trucada telefònica; primer al
coordinador de Museus i una altra a la Policia Local.
3.- ¿Cómo accedieron para poder realizar esa acción?
Les persones entren com a visitants a les Torres."
40
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a la "Presentació de denúncia davant els fets de les Torres de Serrans pel llaç groc".
PREGUNTA
"1. ¿Se ha presentado denuncia por parte de la Policía Local por los hechos ocurridos en
Torres de Serranos como consecuencia de colgar un lazo amarillo?
2. ¿Se ha presentado denuncia por estos hechos?
3. ¿Dónde se ha presentado la denuncia, en comisaría o en juzgados?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Se ha presentado denuncia por parte de la Policía Local por los hechos ocurridos en
Torres de Serranos como consecuencia de colgar un lazo amarillo?
¿Se ha presentado denuncia por estos hechos?
¿Dónde se ha presentado la denuncia, en comisaría o en juzgados?
CONTESTACION UNICA
Fue CNP quien se hizo cargo del servicio."
RESPOSTA
Sra. Tello, Regidora Delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1. ¿Se ha presentado denuncia por parte de la Delegación de Cultura por los hechos
ocurridos en Torres de Serranos como consecuencia de colgar un lazo amarillo?
2. ¿Se ha presentado denuncia por estos hechos por parte de otra delegación?
3. ¿Dónde se ha presentado la denuncia, en comisaría o en juzgados?
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RESPOSTA DE LA REGIDORIA DE PATRIMONI I RECURSOS CULTURALS
El dia 28 de març la policia local va ser avisada, va anar a les Torres de Serras i va
confiscar la bandera. Per sistema, la Policia Local presenta diligències de la seua actuació."
41
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a les "Cambres de circuit tancat de televisió que tenen les Torres de Serrans".
PREGUNTA
"1. ¿Cuántas cámaras de CCTV existen en los alrededores de las Torres de Serranos?
2. ¿Se encuentran en perfecto funcionamiento dichas cámaras?
3. ¿Los hechos ocurridos han quedado grabados en el sistema de grabación del CCTV?
4. ¿Se han puesto a disposición de la Policía Nacional o juzgado las imágenes captadas por
los hechos cometidos en Torres de Serranos?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cuántas cámaras de CCTV existen en los alrededores de las Torres de Serranos?
¿Se encuentran en perfecto funcionamiento dichas cámaras?
¿Los hechos ocurridos han quedado grabados en el sistema de grabación del CCTV?
¿Se han puesto a disposición de la Policía Nacional o juzgado las imágenes captadas por
los hechos cometidos en Torres de Serranos?
RESPUESTA UNICA
No hay sistema CCTV en los alrededores pertenecientes a la vigilancia del monumento."
42
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a la "Recerca seguida per aclarir els esdeveniments".
PREGUNTA
"1. ¿Qué tipo de actuaciones se han seguido por parte de la Policía Local para esclarecer
estos hechos?
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2. ¿Se han podido identificar a los autores de dichos hechos?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Qué tipo de actuaciones se han seguido por parte de la Policía Local para esclarecer estos
hechos?
Se solicita la colaboración del personal de vigilancia del monumento.
¿Se han podido identificar a los autores de dichos hechos?
Sí. Por este hecho concreto."
43
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a les "Mesures a adoptar per part de la Policia Local pera a intentar evitar este tipus
d'actes vandàlics".
PREGUNTA
"1. ¿Qué tipo de medidas van a tomar para intentar evitar que se produzcan este tipo de
actos contra el patrimonio cultural de Valencia?
2. ¿Se van a incrementar las medidas de seguridad para que no se vuelva a repetir este tipo
de actos?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Qué tipo de medidas van a tomar para intentar evitar que se produzcan este tipo de actos
contra el patrimonio cultural de Valencia?
Mantener la vigilancia general y actuar de inmediato en cuanto se tenga conocimiento.
¿Se van a incrementar las medidas de seguridad para que no se vuelva a repetir este tipo de
actos?
Se insistirá en el control y vigilancia."
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44
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a la "Valoració per part de la Policia Local de València d'este tipus d'acte".
PREGUNTA
"1. ¿Cómo califica la Policía Local la realización de estos actos en monumentos
emblemáticos de la ciudad de Valencia?
2. ¿Considera que se trata de actos vandálicos o de atentado contra el patrimonio cultural?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cómo califica la Policía Local la realización de estos actos en monumentos
emblemáticos de la ciudad de Valencia?
¿Considera que se trata de actos vandálicos o de atentado contra el patrimonio cultural?
RESPUESTA UNICA
La consideración es el cumplimiento estricto de las Ordenanzas Municipales y la
Legislación vigente."
45
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives als "Controls d'alcoholèmia per part de la Policia Local de València".
PREGUNTA
"1.¿Cuántos controles de alcoholemia se han realizado desde el inicio de año hasta la fecha
actual, detallar por fechas?
2. ¿Cuántos positivos se han detectado en los controles de alcoholemia?
3. ¿Cuántas infracciones se han levantado por alcoholemia?4. ¿Cuántas denuncias por
delito se han realizado?
4. ¿Cuántas inmovilizaciones de vehículos se han realizado como consecuencia de esos
controles, desglose por motivos?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
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"¿Cuántos controles de alcoholemia se han realizado desde el inicio de año hasta la fecha
actual, detallar por fechas?
En todos los controles preventivos de tráfico que se realizan se llevan a cabo
aleatoriamente pruebas de alcoholemia. No es cuantificable un número exacto de las mismas.
¿Cuántos positivos se han detectado en los controles de alcoholemia?
566.
¿Cuántas infracciones se han levantado por alcoholemia?
575.
¿Cuántas denuncias por delito se han realizado?
309.
¿Cuántas inmovilizaciones de vehículos se han realizado como consecuencia de esos
controles, desglose por motivos?
581."
46
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives als "Controls de Policia Local que s'han dut a terme a València des de l'inici d'any".
PREGUNTA
"1. ¿Cuántos controles se han realizado durante este año por parte de Policía Local de
Valencia detalle por meses?
2. ¿Qué tipo de controles se han realizado?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Cuántos controles se han realizado durante este año por parte de Policía Local de
Valencia detalle por meses?
Se han realizado un total de 1210 dispositivos preventivos desde el día 01 de enero de 2018
hasta el día 11 de abril de 2018. El desglose por meses, hasta el día mencionado de abril, es el
siguiente:
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AÑO 2018
Número dispositivos

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

354

399

448

9

¿Qué tipo de controles se han realizado?
Aquellos que ayuden a garantizar la seguridad del tráfico y la prevención de posibles
accidentes."
47
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a les "Campanyes específiques realitzades per la Policia Local de València".
PREGUNTA
"1. ¿Desde inicio de año, se está realizando alguna campaña específica para prevenir
accidentes de tráfico?
2. ¿Qué tipo de campaña se están realizando actualmente?
3. ¿Tienen previsto la realización de algún tipo de campaña hasta final de año?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Desde inicio de año, se está realizando alguna campaña específica para prevenir
accidentes de tráfico?
Todas las campañas que realiza la PLV tienen por objeto la seguridad del tráfico y la
atenuación de la accidentalidad.
¿Qué tipo de campaña se están realizando actualmente?
La campaña permanente “Cinco Sentidos”, las ya realizadas en fechas anteriores y en la
actualidad la campaña especial de vigilancia y control de la velocidad (en colaboración con la
D.G.T.)
¿Tienen previsto la realización de algún tipo de campaña hasta final de año?
Sí."
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48
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "L'organització i estructura de la Policia Local de València".
PREGUNTA
"1. ¿Se ha completado la estructura de la Policía Local de Valencia en todos sus ámbitos?
2. ¿Se han realizado todos los nombramientos de responsables en la estructura organizativa
de la Policía Local de Valencia?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Se ha completado la estructura de la policía local de Valencia en todos sus ámbitos?
Se está en proceso.
¿Se han realizado todos los nombramientos de responsables en la estructura organizativa
de la Policía local de Valencia?
Se está en proceso."
49
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives als "Nomenaments d'Intendents i responsabilitats".
PREGUNTA
"1. ¿Se han nombrado responsables en todas las unidades de distrito o divisiones?
2. ¿Cuántas unidades de distrito o división se han quedado sin responsable en las mismas?
3. ¿Cuál es el motivo para dejar vacante algunas unidades de distrito o división?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Se han nombrado responsables en todas las unidades de distrito o divisiones?
Se ha producido el nombramiento no los destinos hasta la publicación de la orden al efecto.
¿Cuántas unidades de distrito o división se han quedado sin responsable en las mismas?
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A - SECRETARIA D'AREA II

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

114

Data
29/05/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: XRii Nc7Y oJcV 6qYo 4Yow vqn1 uuk=

Serán publicadas en la orden del Cuerpo que se efectúe en su momento.
¿Cuál es el motivo para dejar vacante algunas unidades de distrito o división?
No se ha realizado la Orden del Cuerpo."
50
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000080-00
PROPOSTA NÚM.: 23
ASSUMPTE:
Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans,
relatives a "Cobrir les vacants en les divisions sense responsable".
PREGUNTA
"1. ¿Piensa cubrir las vacantes de comisario principal en las unidades de distrito o
división?
2. ¿Quién se hace cargo de las unidades de distrito o división que tienen el puesto de
comisario principal vacante?
3. ¿Existe alguna explicación por la que divisiones concretas no tengan un comisario
principal de responsable?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, Coordinadora General d'Àrea de Protecció Ciutadana
"¿Piensa cubrir las vacantes de comisario principal en las unidades de distrito o división?
¿Quién se hace cargo de las unidades de distrito o división que tienen el puesto de
comisario principal vacante?
¿Existe alguna explicación por la que divisiones concretas no tengan un comisario
principal de responsable?
Respuesta Conjunta.
Hasta que los nuevos mandos no cursen su periodo en el IVASPE y retornen del mismo, no
se publicara la Orden del Cuerpo con los destinos."

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, a les tetze hores i cinc minuts, la Presidència
alça la sessió, de la qual s’estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo, el Secretari,
certifique.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D'ABRIL DE 2018
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