ACTA NÚM. 118 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DIA 20 D'OCTUBRE DEL 2015.

ASSISTENTS:

SR. José Cabezuelo Palanca

Presidenta:

Grup València en Comú

Sra. Pilar Soriano Rodríguez.

Sra. Amparo Ridaura Masià

Vice Presidenta:

Grup Popular

Sra. Sandra Gómez López

SR. Iván Escrivá Roig

Vocals:

SR. Pablo Jacobo Carreres Gargallo

Grup Compromis

SR. Manuel Yarza Cañellas

SR. Albert David Mondragón (suplent)

Grupo Ciutadans

SR. Jesús Mª Timoneda i Timoneda

Vicente Fernández García

SR. Alberto Díez Esteban (suplent)

Santiago Vea Alemany

Grup Socialista:

Secretària: Sra. Mar Correcher Rigau

Sra. Rosa Domínguez Gómez
Es troben presents SR. Jordi Peris Blanes, Regidor delegat de Participació Ciutadana i acció veïnal i
la Regidora del Grup Popular SRA. Beatriz Simón Castellets.

*A València, sent les 19:05 hores del dia 20 de d'octubre del 2015, es reunixen en el Centre
Municipal de Servicis Socials de Ciutat Vella, c/ Hostal de Morella núm.2, els membres del Consell
de Districte de la Junta relacionats, per a tractar els assumptes inclosos en l'orde del dia notificat
junt amb la convocatòria.

1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE I NOMENAMENT DE PORTAVEUS DELS GRUPS
POLÍTICS
La Presidenta dóna la benvinguda i presenta els Regidors assistents al Consell de Districte:
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•

SR. Jordi Peris Regidor Delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement, Participació
Ciutadana i Acció Veïnal i Energies Renovables i Canvi Climàtic.

•

Sra. Sandra Gómez López, Vicepresidenta de la Junta de Ciutat Vella i Regidora Delegada
de Bombers, Policia Local i Protecció Civil.

•

Sra Beatriz Simón, Regidora del Partit Popular.

La presidenta explica en què consistix la sessió constitutiva i comenta succintament els punts de
l'orde del dia.
Explica també que el Consell de Districte està sent gravat en vídeo pel propi Ajuntament i que la
càmara enfocarà de manera fixa a la mesa per a evitar gravar el públic assistent, per la qual cosa
les persones que intervinguen hauran d'acostar-se a la mesa.
La Secretària de la Junta dóna lectura de les Resolucions d'Alcaldia per què es nomenen a la
Presidenta i Vicepresidenta i vocals.
Es procedix a designar els portaveus dels grups:
•

Grup Compromís: José María Timoneda

•

Grup Socialista: Rosa Domínguez

•

València en Comú: Amparo Ridaura

•

Grup Popular: Pablo carreres

•

Grup Ciutadans: Santiago Vea

La presidenta explica que la voluntat de la Corporació és dinamitzar la participació ciutadana, per
això es proposa crear quatre comissions el nom de la qual està obert a debat però la temàtica del
qual seria la següent:
•

Cultura i educación

•

Benestar Social

•

Urbanisme i Inversions

•

Activitats econòmiques i habitabilitat sostenible

Intervé SR. Pablo Carreres expressant la seua conformitat amb la creació de quatre comissions, si
bé, proposa afegir una comissió sobre transparència, ja que la Corporació ha manifestat la seua
voluntat de fomentar la transparència.
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La Presidenta considera que seria crear una comissió sobre una qüestió que en realitat és una
funció municipal, ja que la transparència i la participació és una matèria transversal i que seria
necessari dotar-la d'una miqueta més de contingut.
Sr. Pablo Carreres pregunta si les Comissions seran obertes.
La Presidenta contesta que seran obertes i que estaran formades per vocals, entitats i veïns
particulars que vullguen participar.
Sr. Pablo Carreres proposa afegir el tema de mobilitat en la d'urbanisme i inversions.
La Presidenta ho accepta i suggerix afegir-ho al títol de la comissió.
La Presidenta recorda els assistents la necessitat omplir els fulls de participació per part de les
persones que vullguen intervindre perquè les dites intervencions consten en acta.
Sr. Jesús Timoneda intervé per a aclarir el contingut de la comissió d'habitabilitat, en quant es
pretén tractar tant l'origen dels problemes, com són algunes activitats d'oci i restauració i tractar
de trobar solucions als problemes de convivència amb els veïns.
La Presidenta dóna la benvinguda a Sra. Gloria Tello, Regidora Delegada de Patrimoni i Recursos
Culturals i Benestar Animal, que s'incorpora al Consell.
Es procedix a crear formalment les comissions, que estaran compostes per dos membres del grup
Compromís i per un de la resta de cada un dels grups:
Comissió d'Urbanisme, Inversions i Mobilitat:
•

Jesús María Timoneda (Compromís)

•

Albert David Mondragón (Compromís)

•

Rosa Domínguez (PSPV)

•

Amparo Ridaura (VLC en Comú)

•

Iván Escrivá (PP)

•

Vicente Fernández (C’S)

Comissió de Cultura i Educació:
•

Carla Sanmartín (Compromís)

•

Alberto Díez (Compromís)

•

Manolo Prieto (PSPV)
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•

Amparo Ridaura (VLC en Comú)

•

Pablo Carreres (PP)

•

Santiago Vea (C’S)

Comissió de Benestar Social i Sanitat:
•

José Miguel de Vicente (Compromís)

•

Rubén Tello (Compromís)

•

José Cabezuelo (PSPV)

•

Emilia Català (VLC en Comú)

•

Manuel Yarza (PP)

•

Santiago Veja (C’S)

Comissió d'Activitats Econòmiques i Habitabilitat Sostenible:
•

Jesús Timoneda (Compromís)

•

José Miguel de Vicente (Compromís)

•

Carmen Bonet (PSPV)

•

Emilia Català (VLC en Comú)

•

Ernesto Gómez (PP)

•

Vicente Fernández (C’S)

La Presidenta explica la necessitat fixar les dates de les pròximes comissions, especialment la de
Cultura i la d'Urbanisme. Es proposen les dates i horaris acordant-se el calendari següent:
•

Cultura i Educació: 27 d'octubre a les 19:00 hores.

•

Benestar Social: 3 de novembre a les 19.00 hores

•

Urbanisme i Inversions: 17 de novembre a les 18:00 hores

•

Activitat Econòmica i Habitabilitat Sostenible: 17 de novembre a les 19:30 hores.

S'explica per la Presidència que les comissions se celebraran en les oficines de la Junta de Districte,
mentres que els Consells es continuaran realitzant en el Centre Municipal de Servicis Socials. Les
comissions seran obertes a entitats i veïns. A partir del dilluns 26 d'octubre es publicarà un
formulari d'inscripció en la web municipal per a qui vullga apuntar-se a les mateixes.
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PUNT 3. RÈGIM DE SESSIONS DELS CONSELLS.
Sra. Pilar Soriano procedix a explicar que, segons el Reglament orgànic de Govern i Administració
de l'Ajuntament de València, han de convocar-se trimestralment i que la Corporació ha decidit
començar el procediment per a reformar el Reglament vigent.
Aclarix la Presidenta que en tot cas sempre es podran convocar més Consells ja que la periodicitat
trimestral és un mínim.
Quant a la forma de treballar, s'explica que es poden presentar mocions, limitant el seu nombre a
3 per grup.
Respecte a les intervencions, tal com establix el Reglament, hi ha un primer torn de 5 minuts i un
segon de 3.
Acabada la intervenció dels vocals s'obrirà un torn de paraula per a qualsevol persona present en
el Consell que vullga participar, per al que hauran d'omplir els fulls de participació establides.
L'objectiu és aconseguir una major participació dels veïns.
Sra. Pepa Petrer, en representació d'Amics del Carme, intervé per a demanar que les comissions
siguen més participatives i que les intervencions dels veïns consten en l'acta.
La Presidenta explica que el funcionament de les Comissions no està subjecte a cap norma, per la
qual cosa serà flexible. Respecte als Consells es continuarà aplicant el Reglament en vigor, si bé
s'introduïx la possibilitat d'un debat després de cada punt on podran intervindre els veïns, de
manera que consten en l'acta les seues intervencions. També es podran formular preguntes pels
grups i pels veïns i continuarà existint un punt de precs i preguntes per a la formulació de
preguntes orals pels veïns. Insistix la Presidenta en els avantatges de presentar les preguntes per
escrit i amb antelació per Registre d'entrada, ja que permet avançar la contestació.
Demana la paraula Sra. Beatriz Simón.
Es presenta com a regidora del grup Popular i Presidenta fins maig de la Junta de Ciutat Vella.
Explica que mentres ella va ser Presidenta va deixar intervindre als veïns assistents i que les
intervencions constaven en l'acta; però posteriorment a causa de les queixes d'un veí i basant-se
en la legislació de protecció de dades es va determinar no incloure-les en l'acta, encara que no era
voluntat de l'equip anterior excloure-les.
Intervé Sra. Adelaida Milla en representació de Poetes Units.
Afirma que no ha tingut problema en 20 anys. Li pareix molt bé la idea de fomentar la participació
però considera que s'hauria de donar més importància als representants de les associacions que a
les persones que assistixen a títol individual.
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La Presidenta recorda que els Consells són oberts i qualsevol veí pot acudir als mateixos, igual que
les associacions.
Demana la paraula Sr. Juan Baiona:
“Organització Junta”
Demana la paraula Sr. Iñaki Pérez:
“Conéixer la duració i els detalls del procés d'elaboració del nou Reglament de Participació
Ciutadana. Data de pròxima Junta de Districte. Importància de la participació ciutadana i
necessitat la decisió dels veïns”.
La Presidenta subratlla que el Reglament marca un mínim de periodicitat per a convocar els
Consells, fins que s'aprove un nou Reglament. Cedix la paraula a Sr. Jordi Peris.
Intervé Sr. Jordi Peris:
La revisió del Reglament és una prioritat que comença hui mateix amb la revisió del funcionament
de les Juntes Municipals. S'establirà un procés participatiu per a repensar el funcionament de les
Juntes, per això s'ha inclòs un punt en l'orde del dia, el punt 4, en el que es volen arreplegar
suggeriments per a la millora del funcionament de les Juntes.
És un procés que durarà mesos que inclourà taules de debat, jornades de reflexió i que analitzaran
les propostes. No es pot fixar una data concreta. De moment s'han introduït algunes modificacions
de funcionament per a facilitar la participació mentres es reforma el Reglament.
Demana la paraula Sr. Ernesto Gómez:
“Quan es va a posar en acció el Portal de Participació Ciutadana en la web de l'Ajuntament?”
“Plaga de rates en el carrer en Llop i contornada.”
La Presidenta explica que la situació de la neteja i jardineria és preocupant perquè hi ha hagut una
deixadesa durant dècades. La qüestió de sanitat es consultarà amb la Regidora de Sanitat.
Respecte al Portal de Participació, la Presidenta afirma que no existia cap Portal de Participació
ciutadana, sinó un Portal de Transparència.
Intervé Sr. Jordi Peris:
Confirma que si existia un Portal de Participació, sobre el qual preferix no fer valoracions. Es
pretenen activar el Portal ampliant les possibilitats que s'oferixen actualment.
Demana la paraula Sra. Beatriz Simón:
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Facilita la direcció web del Portal de participació. Explica l'existència dels Portals de transparència,
de dades obertes i de participació. Segons els seus dades hauria d'estar actiu des de fa temps.
Segurament és una ferramenta millorable però explica les possibilitats que oferia.
Demana la paraula Sr. Pablo Carreres:
Es presenta com a Portaveu del grup Popular en la Junta. Dóna la benvinguda als nous vocals i
agraïx la participació dels veïns.
Demana treballar pel benestar dels veïns i manifesta la disposició dels vocals del PP a treballar.
Aplaudiments
Intervé Sr. Antonio Sanchis:
Comenta l'estat lamentable de la muralla, la falta d'espais de joc per als xiquets i xiquetes del
barri, la necessitat crear un centre de salut en el barri i els criteris que s'utilitzen en el repartiment
de fons per part del Centre de Serveis Socials.
La Presidenta aclarix que amb esta intervenció comencem el punt 4 de Suggeriments i propostes.
PUNT 4. SUGGERIMENTS I PROPOSTES.
Demana la paraula Sr. Manuel Prieto:
“Ferramenta de l'Ajuntament i elogiar l'obrir les finestres a la participació”.
Demana la paraula Sra. Teresa Talens:
“Obres c/ Sant Vicent”
La Presidenta informa que el projecte de les obres del carrer Sant Vicent era un projecte del
govern anterior que s'ha retardat per la constitució de la nova Corporació. La finalitat de l'obra és
la reurbanització de les voreres.
Intervé Sra. Beatriz Simón:
Considera que l'inici de les obres s'ha demorat molt i podria causar problemes als comerciants en
la campanya de Nadal. Demana major planificació per a executar-la.
Demana la paraula Sr. Jesús March:
Acompanya documentació (Document núm. 1)
Intervé la Presidenta:
Explica que en este tema ja s'han emprés accions en eixe sentit per part de la nova Corporació. La
intenció és que l'Ajuntament recupere la capacitat sancionadora i recaptadora d'infraccions greus i
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molt greus. Fins a la data les denúncies de la policia local qualificades com a infracció greu o molt
greu havien de ser remeses a la Generalitat que era la competent per a sancionar el que retardava
molt el procediment sancionador.
Intervé Sr. Jesús Timoneda:
Es presenta com a veí del barri, a més de portaveu de Compromís en la Junta. Comenta la situació
penosa del barri durant molts anys que ha millorat des de la declaració de la ZAS, encara que
queda molt per millorar. Per tot això s'ha creat la comissió d'activitats econòmiques i habitabilitat
sostenible.
Demana la paraula Miriam Mollá:
“Quin és el motiu i quina és la solució se es du a terme la prohibició d'aparcar a la nit en el carril
bus, atés que esta mesura perjudica greument el sector de l'hoteleria com a conseqüència que no
existisca cap mitjà de transport públic que connecte València amb municipis confrontants”
“A l'estiu de 2015 s'ha desratitzat el districte de Ciutat Vella?”
La Presidenta aclarix que des de l'equip de govern mai s'ha dit que es vaja a prohibir aparcar en el
carril bus. Va aparéixer una notícia en premsa que es va malinterpretar.
Pren la paraula a Sra. Rosa Dominguez.
Es presenta com a portaveu del grup socialista en la Junta. Explica que la Regidora Maite Girau
anunciarà una campanya de desratització en els pròxims dies.
Demana la paraula Sra Amparo Caraval:
“Zona Taronja: Va a prendre's alguna mesura encaminada a la gratuïtat de la zona taronja per a
determinats col·lectius desfavorits com els jubilats, minusvàlids, desocupats o persones amb uns
ingressos inferiors a una quantitat que es determine? Van a suprimir-se més places de la zona
taronja sense consensuar amb els veïns com ha ocorregut en la Pl. Collado?”
“Transparència: a fi de la transparència m'agradaria que em confirmaren o desmentiren un rumor
que ha arribat a les meues oïdes pels carrers del barri on es diu que la Secretària d'esta Junta
Municipal és esposa d'un Regidor de l'Ajuntament. No té cap transcendència ni connotació de cap
tipus, és simplement per transparència.”
La Presidenta contesta que es traslladarà la pregunta sobre la zona taronja al Regidor de mobilitat.
Respecte a la segona part de la pregunta explica que la Secretària de la Junta és funcionària de
l'Ajuntament i reunix els requisits necessaris per al seu nomenament independentment de amb
qui siga casada.
Cedix la paraula a la Secretària.
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La Secretària explica que és funcionària des de l'any 2002 d'esta corporació i que la Llei de
Transparència no obliga el personal funcionari a retre comptes de amb qui es troba casat.
Intervé Sra. Beatriz Simón:
Manifesta que si bé és cert que no té res a veure la capacitat amb la relació familiar, és bo que
estes coses se sàpien i no passa res. Dóna per fet que el lloc s'ha cobert per mitjà del procediment
legal establit i s'ha convocat un procediment de concurs de mèrits per a cobrir la plaça.
Intervé la Secretària per a aclarir que està nomenada en comissió servicis, procediment pel qual
s'han nomenat durant molts anys totes les direccions de l'Ajuntament, procediment previst en la
llei i que en els pròxims mesos es convocarà un concurs en què participarà a l'igual de la resta de
persones que es troben en la seua mateixa situació.
La Presidenta exposa que l'administració local està subjecta a la Llei de sostenibilitat de
l'administració i que impedix que es puguen convocar més places a oposició. Els llocs es van
cobrint amb el personal existent de forma legal.
Demana la paraula la Sra.Pepa Pretel en representació del Moviment del 15 M:
“Saludar, transmetre el Moviment 15 M per a fer suggeriments i reivindicacions que fem cas a la
participació ciutadana i Juntes de Districte. La forma de dur a terme les Comissions i l'acta, ara
adreçar el que creiem que ha sigut un acte fallit, la participació ciutadana era una convidada de
pedra”.
Acompanya documentació (Document núm. 2)
La Presidenta li agraïx la intervenció invitant-la a participar en totes les comissions.
Demana novament la paraula Sr. Miriam Mollá:
Mostra una notícia en relació a la prohibició d'aparcar en el carril bici amb declaracions del regidor
Giuseppe Grezzi.
La Presidenta insistix en el fet que no s'ha pres cap decisió al respecte, ni s'ha obert el debat. Estan
obertes totes les opcions quan s'aborde el tema.
Sra. Beatriz Simón considera que este assumpte genera confusió als ciutadans.
Sra. Mirella Molla opina que si es pren esta mesura hauria de millorar-se el transport públic.
Intervé Sr. Jose Luis Cañabates:
Afirma disposar de fotos del dia 1 d'octubre a les 12.30 hores de la nit de la grua emportant-se
cotxes aparcats en el carril bus.
Demana la paraula Sr. Pablo Gómez:
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Felicita al grup municipal per les seues iniciatives i saluda els companys de l'activisme.
Demana la paraula Sr. Ernesto Gómez:
Exposa que a València se celebren moltes festivitats i la majoria són de caràcter religiós. Li
agradaria saber com va a implicar-se l'Ajuntament en estes festes.
La Presidenta contesta que la Corporació té voluntat de cuidar al màxim totes les festes tant
religioses com no religioses.
El que s'ha acordat és que la institució no participe com a tal en els actes religiosos, sinó que qui
vullga participar ho faça a títol personal.
Intervé Sra. Adelaida Milla:
Demana informació sobre les subvencions.
La Presidenta li explica que es troben actualment en tràmit.
Demana la paraula Sr. Iñaki Pérez per a demanar més implicació en la confecció del nou Reglament
de Participació així com la possibilitat de poder votar els pressupostos destinats al barri.
Intervé Sra. Beatriz Simón:
Com a Presidenta de la Junta no recorda que es tornara cap diners en el cas que sobrara, sinó que
es buscaven fórmules per a poder utilitzar-lo. Demana rigor en les afirmacions.
Demana la paraula Sr. Jordi Peris:
Sol·licita intervindre respecte d'això de la qüestió suscitada anteriorment sobre el nomenament de
la Secretària.
Afirma que la decisió de nomenar-la respon a una vacant que es produïx en el seu moment i per al
seu nomenament únicament es van tindre en compte les seues competències tècniques i
professionals, i sempre complint estrictament el procediment. És una decisió que pren ell com a
Regidor de Descentralització i en la qual es reafirma.
Demana la paraula Sra. María Teresa Minguez:
Es presenta com a Cap del Servici de Descentralització. Coneix la Secretària des de fa més de deu
anys i assenyala que és ella mateixa qui proposa al Regidor el seu nomenament i posteriorment el
Regidor avala esta proposta. Considera que el Consell de Districte no és el lloc per a debatre estos
temes.
Intervé Sra. Beatriz Simón:
Demana donar més normalitat a estos temes i contestar al que es pregunte.
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lntervé Sra, Marfa Teresa Minguez:
Considera que no procedix preguntar sobre este tema en el Consell de Distrlcte.
Contesta Sra. Beatriz Simón:
No entén per què es Benera tant de rebombori si no hi ha res a amâgar.
Respon Sra, Marla Teresa Mlnguez:

intervenció ha pretés precisament explicar que no hi ha res a amagar, però considera que
este debat està fora de lloc. No toca tractar I'estat civil del personal funcionari en un Consell de
La seua

Districte.

lntervé la Presidenta:
El

lloc de Secretàrfa és un lloc funcionarial, no és un càrrec de confiança.

La presidenta tanca la sessió,

pregant als assistents que presenten les seues preguntes per escrit

amb antelació per a poder facilitar les respostes.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió, sent les vint hores i clnquanta-cinc
minuts, redactant-se la present acta de què com a Secretària certifique i done fe, amb El Vistiplau
de la Sra. Presidenta, en el lloc i data dalt lndlcats.

SECRETÀRIA DE LA JUNTA

V.I.P

tA
M

MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA,

DE

VEL[4,

Correcher Rigau
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Annex de l'Acta del Consell de Districte de la Junta
Municipal de Ciutat Vella de 20 d'octubre del 2015

MOTIU PROPOSTA
BARRI DEL cARME I vorrANTS DETERIoRAT, LA QUALITAT DE vIDA vÉs Qur qüesnorunoR,
ZoNA DECLARADR NCÚSNCAMENT SATURADA, LES PERSONES ABANS QUE RES

solucroNs o'ÀMBIT

GENERAL

Rpucnctó

MESURES EN ACoRD AL ZAS.

CONCRETANT: COM A MESURES IMMEDIATES:
RESTRINGIR TRÀNSIT RoDAT A ToT EL cARME, LES 24 HORES I ELS 365 DIES,EN ESPECIAL,
UEIXc/SERRANS/CAVALLERS/QUART, SOL URGENCIES, VEINS I VEINES , VEHICLES OFICIALS,
, MERCADERIES, TRANSPORT PUBLIC ESTRICTAMENT NECESSARI,,,
LES PERSONES ABANS QUE RES, CONSERVAR L'ENTRAMAT HUMÀ, AMB MESURES
EcoNòMIeuES REHABILITAcIó, Etc., No A LES EXpRopIAcIoNS coNTRARIES Al
MANTENIMENT DELS HABITATGES, L'ENTRAMAT ARTESANAL I PETIT COMERç,

I

AJUDES

MoRATòRIA r REVISIó or lucÈructrs RESTAURANTS I ALTRES AcTIVITATS MoLESTES,
coNTRoL I REVISIÓ EXHAUSTIU TERRASSES. LIMITAR EL REPARTIMENT DE MERCADERIES,
NoMÉS DURANT ELS MATINS.
INcENTIVAR LA cREAcIÓ D'APARcAMENTS PER ALS
ZONA TARONJA PER A VETNS I VTÏruES.
FAcILITAR TRANSPoRT pÚglIc
penÍvrrRE DEL BARRL
JESÚ.S MARCH
I

I

LES VEÏNES

I A PREU COST ELIMINAR

I ZoNES D'APARCAMENT PER A VISITANTS, FORA DEL

Manifiesto 15M Valencia en las Juntas de Constitución de la legislatura 2015-2019
Aquí seguimos. Tras cuatro años de intensa lucha vecinal por una Participación
Ciudadana real, trimestre tras trimestre en estas Juntas Municipales, finalmente ha
concluido una legislatura marcada por la tiranía de la mayoría absoluta, y se abre una
nueva oportunidad para el futuro de la participación de la ciudadanía en el gobierno
municipal de Valencia.
La composición del Ayuntamiento ha cambiado y el gobierno de la ciudad es otro, sí,
pero eso no puede hacer que los vecinos de los barrios nos abandonemos a la fe en las
decisiones de los políticos de un nuevo Consistorio. Ahora, más que nunca, es cuando
debemos y queremos participar de verdad para construir conjuntamente nuestra nueva
ciudad.
Por ello, aquí seguimos. Hoy, por primera vez en esta legislatura, aparecen rostros
nuevos en esta Junta Municipal, diferentes vocales, algunos repetidos, pero ya diferentes
en número, como diferentes son los programas electorales de sus partidos, con los que
quienes rigen el Ayuntamiento desde hace unos meses ganaron los pasados comicios.
En este Pleno de Constitución, en el que tantas presentaciones nuevas se dan, también
queremos volver a presentarnos nosotros, el Grupo de Participación Ciudadana del
15M, para informar de que nos hemos leído esos programas electorales (también los de
la oposición), con gran detenimiento en los apartados de “Participación Ciudadana”, y
hemos constatado que los tres partidos en el gobierno recogen, unos más, otros menos,
muchas de nuestras reivindicaciones, por las que seguiremos luchando incluso ahora,
que el gobierno ha cambiado, y se respiran otros aires para velar por que sean cumplidas
y mejoradas, y de las que queremos hacer, aquí y ahora, un escueto resumen:

1. La creación de una Comisión de Participación Ciudadana en cada Junta
Municipal en la que participen tanto los representantes de los partidos políticos
como de los colectivos locales así como cualquier vecino interesado, en la que se
debatan y generen nuevos reglamentos y herramientas de participación, se
elabore un manual del desarrollo de la Junta y se vele por la realidad de la
participación de la ciudadanía.
El anterior gobierno del PP mantuvo legislatura tras legislatura tan solo una
comisión de trabajo, la de Festejos, la única que recibía una dotación económica
del exánime presupuesto destinado a las Juntas Municipales. Debería existir una
comisión por área del Ayuntamiento que se vea representada en los distritos.
2. Modificación radical del reglamento de Participación Ciudadana, elaborado
en colaboración con la ciudadanía, que supere el reglamento vigente y garantice
la participación real y directa de los vecinos de los barrios de Valencia en la
toma de decisiones sobre los asuntos que les conciernen. En el nuevo reglamento
ha de constar claramente que es la ciudadanía la que tiene la última palabra y
que los representantes políticos se deben a la voluntad popular.
3. La puesta en marcha de una web municipal de “Gobierno Abierto”, al estilo
de las que ya han lanzado ayuntamientos como Madrid y Barcelona, que

garantice la transparencia con publicidad del trabajo del Ayuntamiento en todos
los sectores, tanto del ya realizado como del que se encuentre en proceso, en la
que exista un acceso eficaz a la información por parte del ciudadano y en la que
todos los vecinos de Valencia puedan participar valorando vinculantemente las
iniciativas y decisiones del gobierno municipal, así como planteando sus propias
propuestas, existiendo un compromiso de los grupos políticos de llevar a cabo
aquellas que hayan sido más respaldadas por el voto ciudadano.
4. Presupuestos participativos. La ciudadanía ha de tener capacidad de decisión
sobre una parte del presupuesto del Ayuntamiento y/o de las Juntas Municipales.
El Ayuntamiento debe comprometerse a realizar referéndum vinculante sobre
los proyectos municipales de gran envergadura.
5. Una nueva división territorial acorde a las realidades barriales. Los siete
distritos en los que actualmente se halla dividido el municipio no responden a
criterios de coherencia entre las características de las múltiples zonas que
abarcan y resultan, en muchos casos, excesivamente grandes para que la Junta
Municipal pueda cubrir sus necesidades y servir realmente de órgano de
descentralización para acercar el gobierno municipal a la ciudadanía. El
Ayuntamiento ha de realizar un análisis previo de la realidad social del
municipio en todos sus barrios y pedanías para identificar sus dotaciones,
carencias, reivindicaciones históricas, morfología del territorio, tejido asociativo,
percepción de identidad, nivel económico, etc. y poder llevar a cabo un rediseño
territorial eficiente.
6. Ampliación de los miembros del Consejo de Distrito. Actualmente forman
parte del Consejo solo los vocales de los grupos políticos en proporción a la
composición del Pleno del Ayuntamiento. Para garantizar la participación, el
Consejo debe ampliarse e incorporar nuevos miembros, con voz y voto,
procedentes de los colectivos locales (como asociaciones, AMPAs o vecinos
individuales electos por los vecinos del distrito). Sobre los representantes
políticos, se estudiará la viabilidad de que su número responda a la voluntad del
electorado según los comicios municipales por distrito y no como una mera
copia de la composición del Pleno del Ayuntamiento.
En cuanto al propio desarrollo de los Plenos de la Junta Municipal, nuestras exigencias
son las siguientes:
7. La grabación de imágenes durante la celebración de los Plenos por parte de los
vecinos será libre y estará garantizada y defendida por los representantes
políticos, tal y como estipula la Constitución española y ha ratificado
recientemente el Tribunal Supremo. Actualmente, tras años de lucha, se nos
permite grabar las sesiones gracias a un acuerdo de la Junta de Portavoces de la
anterior legislatura que así lo decidió. La grabación y difusión de los actos
públicos es un derecho constitucional que no debe depender de ningún acuerdo
de los políticos de turno, por tanto, exigimos al Ayuntamiento de Valencia que
haga público en el Boletín Oficial que este derecho está garantizado por ley y
que el anterior acuerdo es innecesario, condenando además las prohibiciones y
actuaciones en contra de los vecinos por parte del anterior gobierno municipal a
este respecto.

8. Una investigación y una aclaración definitiva sobre las identificaciones
policiales preventivas de los asistentes a los Plenos de las Juntas Municipales
que se produjeron durante los últimos años: quién dio la orden a la Policía Local
para proceder a las identificaciones y con qué fundamentos, y, sobre todo, dónde
están esos registros (que bien podrían llamarse “listas negras”) de las personas
asistentes, si fueron destruidos en el plazo que indica la ley o si todavía existen,
y, de existir aún, exigimos su destrucción de manera pública para garantizar los
derechos ciudadanos.
9. Los Plenos aumentarán su periodicidad, dejando de tener lugar cada tres meses
para tenerlo una vez al mes (al menos durante el primer año – período de
prueba), de manera que los procesos de comunicación entre los vecinos y el
consistorio sean más fluidos y puedan tratarse mejor los asuntos locales.
Las convocatorias de los Plenos de las Juntas Municipales se harán con la
suficiente antelación y publicidad por todos los medios al alcance (en la web
municipal, en los tablones de los edificios de las propias Juntas Municipales, con
cartelería en las calles de los barrios, en los medios de comunicación e incluso
con vehículos rodados si fuera necesario) e incluirán no solo el Orden del Día
sino toda la documentación relativa a las mociones que los diversos grupos
políticos y ciudadanos vayan a presentar durante la sesión. Cada Junta
Municipal tendrá su propia fecha diferenciada para no solaparse, ya que una
misma persona puede tener interés en acudir a varias por vivir, trabajar o llevar a
sus hijos al colegio en distritos distintos.
Las sesiones de los Plenos dejarán de durar media hora y se extenderán el
tiempo razonablemente necesario para que todas las cuestiones presentadas,
tanto por los representantes políticos como por los colectivos locales o los
propios vecinos, puedan ser tratadas eficazmente. Al aumentar la frecuencia , el
nº de asuntos del orden del día puede ser menor , ya que lo que también se debe
conseguir es que se resuelva la Junta en una misma jornada.
10. Se buscará un local de mayor superficie para la celebración del Pleno de la
Junta Municipal, que facilite el desarrollo y permita una mayor asistencia
vecinal, así como una distribución de las localidades diferente para que todos los
asistentes se aprecien en igualdad de condiciones, acabando con la distribución
tipo “teatro” que ha perjudicado la participación ciudadana y ha favorecido el
“teatrillo” de la participación.
11. Todos los componentes del Consejo de Distrito se presentarán al inicio de la
sesión del Pleno. Un vecino que acude por primera vez no tiene por qué saber
quién es quién.
12. El “Turno de Ruegos y Preguntas” cambiará su nombre, ya que no representa
una verdadera participación ciudadana (Ej.: “Turno libre de palabra”, “Turno
libre de participación”). Los vecinos asistentes a los Plenos tendrán turno de
palabra no solo a la finalización del acto, sino ordenadamente después de cada
punto del Orden del Día en el que exista un debate y haya de tomarse decisiones.
A la hora de las votaciones, se llevará a cabo una votación simbólica de los

asistentes en la sala, que los miembros del Consejo, con capacidad de voto,
tendrán en consideración. El Turno de Palabra se considerará como un punto
más del Orden del Día, no quedando excluido de la sesión. (Aspiramos a que en
un futuro los Plenos de las Juntas de Distrito puedan desarrollarse como
asambleas en las que todos los vecinos puedan tener no solo voz sino también
voto).
13. Las actas se convertirán en algo digno de su nombre. Incluirán todas las
intervenciones, tanto de los vocales como de los portavoces de los colectivos y
los vecinos independientes, a ellas se adjuntará toda la documentación referente
a las mociones presentadas por los diferentes actores y el borrador del acta se
hará público con la suficiente antelación antes de la siguiente sesión, para que
toda la ciudadanía interesada pueda tener información sobre lo que se va a
presentar para su aprobación.
14. El Ayuntamiento trabajará para dotar a las Juntas Municipales de un sistema
telemático de grabación y difusión, en directo y en diferido, que permita a los
ciudadanos seguir las sesiones cuando no puedan acudir personalmente a
participar en los Plenos.
Desde el Grupo de Participación Ciudadana de 15M Valencia emprendemos esta nueva
legislatura con ilusión ante la posibilidad de un cambio real y con espíritu constructivo
y participativo, nunca mejor dicho, pero también, desde el apartidismo que nos
caracteriza, con espíritu crítico y reivindicativo: aquí seguimos.

Respostes a les preguntes plantejades en el Consell de
Districte de la Junta Municipal de Ciutat Vella del 20
d'octubre del 2015

En contestació a la pregunta realitzada por Dª ADELAIDA MILLA per a la JUNTA DE
CIUTAT VELLA DE 16/12/2015, s’informa:

Poetes Units de València

- Forma de participació
- Ordre en el qual s'ha de parlar
En honor de garantir la participació ciutadana en els Consells de Districte, les i els presidents
de les Juntes Municipals de Districte van acordar un procediment per a la participació
d'entitats i veïnes/us en les sessions que estipula el següent:
“Preguntes que es formulen pels veïns per escrit amb antelació a la celebració del Consell:
Quan es referisquen a un punt de l'ordre del dia seran tractades en primer lloc pel que fa a
les intervencions veïnals per a aqueix punt que se sol·liciten en les fulles de participació en el
moment del Consell.
Quan no es referisquen a cap punt de l'ordre del dia, seran tractades en primer lloc en el
torn d'intervencions veïnals i a continuació es donarà pas a les intervencions veïnals que
s'hagen sol·licitat en les fulles de participació en el moment del Consell.
El Reglament de Transparència i Participació Ciutadana assenyala (art. 13) que seran
contestades verbalment en el mateix Consell o per escrit en el termini màxim de trenta
dies.”

En contestació a la pregunta realitzada per D. ERNESTO GÓMEZ GÓMEZ a la JUNTA
DE CIUTAT VELLA DE 16/12/2015, s’informa:

- C/ EN LLOP

- El carrer En *Llop es correspon amb la zona 1 dins del Municipi de València. La Xarxa de
Clavegueram Municipal d'aqueixa zona ha sigut revisada i tractada recentment en el mes
d'octubre dins de la campanya municipal que duu a terme la Secció de Salut Veterinària I. Al
marge d'aquest tractament, es van realitzar dues actuacions extraordinàries, respecte a
rates, en el clavegueram per avisos telefònics, una el 13 de març i una altra el 15 de juliol.

- La pregunta CONTROL DE PLAGUES és molt àmplia per a poder contestar tot el pla de
control de plagues de la ciutat de València. S'hauria de concretar una mica més.

En contestació a quan es va a posar en acció el portal de participació ciutadana en
la Web de l'Ajuntament de València

Aquest procés s'iniciarà en el primer trimestre del 2016.

En contestació a la pregunta realitzada per D. IÑAKI PEREZ a la JUNTA DE CIUTAT
VELLA DE 16/12/2015, s’informa:

- Conéixer la durada i els detalls del procés d'elaboració del nou reglament de participació
ciutadana.
- Data de la pròxima junta de districte
- Importància de la participació ciutadana i necessitat de la decisió dels veïns
El procés de revisió i modificació del Reglament de Participació Ciutadana, serà participatiu,
convocant a entitats, organitzacions, associacions, veïnes i veïns, per a arreplegar les
propostes de millora que permeten la participació activa de la ciutadania en els assumptes
d'interès de la ciutat.

S'engegarà en el primer trimestre del 2016, el procés contempla accions com a jornades i
tallers, anàlisi comparativa amb altres ordenances i assessorament d'experts.
És un compromís de la Regidoria de Participació Ciutadana i de l'Ajuntament involucrar a les
veïnes i veïns en el procés de presa de decisions, per a açò s'implantaran mecanismos de
participació com les consultes ciutadanes en diversos àmbits de gestió de la ciutat.
La pròxima sessió del Consell de Districte de Ciutat Vella és el 16 de desembre de 2015.

En contestació a la pregunta realitzada per Dª AMPARO CARABAL FONS a la JUNTA
DE CIUTAT VELLA DE 16/12/2015, s’informa:

Aparcaments zona taronja Ciutat Vella

Respecte a la pregunta d'Amparo Carabal, tota l'ordenació de les zones taronja i blava de la
ciutat està sent revisada, a la vista que l'anterior equip de govern va tractar de licitar en el
temps de descompte de la passada legislatura un contracte que obligava a l'actual govern a
augmentar en un 200% el numere de places d'aparcament regulat de pagament en la ciutat.
Des de la regidoria de Mobilitat Sostenible s'ha paralitzat aquesta actuació, i qualsevol
ampliació s'estudiarà detingudament amb les tècniques de l'Ajuntament i debatrà amb veïns,
comerciants i resta d'actors socials perquè no resulte un "atracament" com el qual es va
tractar d'executar fa uns mesos. La creació de la Taula de la Mobilitat Sostenible respon al
desig de fomentar la participació i el debat perquè totes les mesures siguen consensuades i
recolzades de la manera més àmplia possible. Les dues úniques places d'aparcament en la
Plaça del Doctor Collado es van suprimir per estar en un entorn que requereix especial
protecció, als voltants del quin hi ha un gran consens.

En contestació a la pregunta realitzada per Dª Mª TERESA TALENS BOLÓS a la
JUNTA DE CIUTAT VELLA DE 16/12/2015, s’informa:

En referencia a la duració de la programació de les obres del C/ Sant Vicent, des de la
Delegació d’Urbanisme ens comuniquen que la setmana del 7 al 13 d’este mes finalitzaren les
obres.

En contestació a la pregunta realitzada per D. MANUEL PRIETO ALBERT a la JUNTA
DE CIUTAT VELLA DE 16/12/2015, s’informa:

- Explicar el model de participació.
La Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal treballarà per canviar les relacions entre
l'ajuntament i la ciutadania, per l'enfortiment del teixit social i el desenvolupament d'una
cultura ciutadana de la participació.
Per a aconseguir aquests objectius es realitzaran accions d'acord a les següents línies de
treball:

- Regulació i reglamentació: revisió participativa del reglament de participació ciutadana i del
funcionament de les Juntes Municipals de Districte.
- Espais i processos de participació ciutadana: desenvolupament d'experiències pilots de
pressupostos participatius, implantació de mecanismes puntuals de participació com la
Consulta Ciutadana sobre Inversions en Barris; processos participatius en polítiques
sectorials en coordinació amb altres delegacions.
- Participació en els barris: enfortiment de l'organització comunitària i foment de la
participació associativa; gestió social d'espais.
- Portal de Transparència; engegada de la secció de participació perquè siga un espai digital
per a la interacció amb la ciutadania, superant l'estat actual de “bústia de suggeriments”.
- Sistematització i aprenentatge: disseny d'oferta formativa de participació ciutadana.

En contestació a la pregunta realitzada per Dª MIRIAM MOLLÁ MORA a la JUNTA DE
CIUTAT VELLA DE 16/12/2015, s’informa:

Aparcament Nocturn Carril Bus-Taxi

Respecte a la pregunta de Miriam Mollà referent a una presumpta prohibició d'aparcar en el
carril bus a les nits, des de la regidoria de Mobilitat Sostenible no s'ha afirmat que es vaja a
prendre aqueixa mesura, ja que, encara que hi ha sectors com el del taxi, la pròpia EMT i
bastants associacions veïnals que reclamen que així siga, la regidoria no ha aprovat a dia
d'avui aqueixa mesura.
No obstant açò, com apuntem, hi ha molts sectors que reclamen que en alguns carrils bus de
la ciutat no es puga aparcar en cap moment. L'EMT ho reclama, per exemple, perquè les
seues línies comencen a funcionar molt temps abans que acabe la franja de temps per a
aparcar i els cotxes estacionats en moltes ocasions no els permeten acostar-se a les parads
en les voreres per a arreplegar a les persones (moltes amb dificultats de mobilitat), generant
situacions de perill. El mateix argument sostenen els taxistes, que veuen com els cotxes no
solament suposen una barrera entre ells i els seus clients, que a més s'exposen a situacions
de perill en tenir en ocasions que abandonar les voreres per a localitzar taxis i accedir a ells.
Finalment, nombroses associacions de veïns s'han acostat a la regidoria reclamant-ho també,
principalment per aquestes situacions de perill que genera aquest aparcament a les vianants,
però també per les molèsties de soroll que genera que alguns carrils bus propers a zones
d'oci es convertisquen en aparcaments nocturns a l'aire lliure fins a altes hores de la
matinada. Una molèstia en molts casos evitable per l'existència en zones d'oci de pàrquings
públics i privats amb places disponibles i construïts no per a una altra cosa sinó perquè
aparquen els cotxes, amb el quin no existiria en molts llocs problema algun per a seguir
acudint amb cotxe si no s'opta per utilitzar un altre mitjà de transport públic o privat. I amb
la possibilitat d'acudir a les zones d'oci en transport públic de l'EMT, que ofereix un bon
servei nocturn, així com el taxi que ofereix un servei de qualitat durant les 24 hores del dia.
Les reclamacions perquè es limite l'aparcament en alguns carrils bus són moltes, però fins
ara, com li diem, el tema no s'ha abordat i el que diga el contrari, menteix.

En contestació a la pregunta realitzada per Dª PEPA PRETEL a la JUNTA DE CIUTAT
VELLA DE 16/12/2015, s’informa:

15M (Participació Ciutadana)

- Saludar, transmetre el Mº del 15m per a fer els suggeriments i reivindicacions i fer cas a la
participació ciutadana i les Juntes de Districte
- La forma de dur a terme les comissions i l'acta per a redreçar les formes que ha sigut un
“acte
fallit”,
la
participació
ciutadana
ha
sigut
un
*convidado
de
pedra.
Les intervencions ciutadanes s'incorporaran en les actes de les sessions, estàs seran
realitzades per les/us Secretàries/us de les Juntes, com és habitual.
Per a açò:
- Quan les intervencions hagen tingut lloc en un punt de l'ordre del dia, es traslladaran just a
continuació del debat que s'haja suscitat entre els membres del Consell
- Les intervencions veïnals que es realitzen en el punt de l'ordre dia “Intervencions veïnals”
seran consignades al final de l'acta.
- En un i un altre cas, en l'acta es transcriurà exclusivament el que el ciutadà haja escrit en
la fulla de participació.
Les intervencions veïnals que es presenten en les fulles de participació, romandrà en la Junta
de Districte juntament amb la documentació de l'acta.

