CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: bo57 BchV MaqU vuIj 2IgD Cmhw qkM=

ACTA NÚM. 119 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DIA 16 DE DESEMBRE DEL 2015.

ASSISTENTS:
Presidenta:
Sra. Pilar Soriano Rodríguez.
Vice Presidenta:
Sra. Sandra Gómez López
Vocals:
Grup Compromis
Sr. Albert David Mondragón
Sr. Jesús Mª Timoneda i Timoneda
Sr. Alberto Díez Esteban
Grup Socialista:
Sr. Rosa Domínguez Gómez
Sr. José Cabezuelo Palanca
Grup València en Comú
Sra. Amparo Ridaura Masià
Grup Popular
Sr. Iván Escrivá Roig
Sr. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
Sr. Manuel Yarza Cañellas
Grup Ciutadans
Sr. Santiago Vea Alemany
Secretària
Sra. Mar Correcher Rigau
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Es troba present la Regidora del Grup Popular la senyora Beatriz Simón Castellets.

*A València, a les 19:10 hores del dia 16 de desembre 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.

ORDE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior de data de 20 d'octubre del 2015
La Presidenta dóna la benvinguda i pregunta si els assistents estan d'acord amb l'acta.
Intervé el senyor Santiago Vea per a assenyalar que no s'ha inclòs en l'acta entre dels assistents als
vocals del grup de Ciutadans.
La Secretària es disculpa per l'error i s'aprova l'acta, a la que s'incorporaran els noms que faltaven
per error.

2.- Donar compte del treball realitzat en la Comissió Urbanisme i Inversions
La Presidenta cedix la paraula al coordinador del grup de treball el senyor Jesús Timoneda.
El coordinador agraïx la participació als seus membres i explica en què consistix el procés de
consulta ciutadana sobre inversions en barris. Es trasllada algunes queixes rebudes quant al
funcionament de la plataforma electrònica i manifesta que es tinga en compte la possibilitat de
presentar les propostes de forma presencial en les següents convocatòries.
A juí del coordinador, seria interessant conèixer d'avant mà aquells projectes ja previstos per
l'Ajuntament per al pròxim exercici, a fi d'evitar duplicitats.
També s'adona dels debats sorgits en el si de la comissió respecte als temes de mobilitat i el
consens existent respecte a la necessitat que Ciutat Vella no es convertisca en un drecera per als
conductors, així com de guanyar espai per als vianants.
Intervé el vocal el senyor Pablo Carreres per a queixar-se de la descoordinació existent en matèria
de convocatòries de les comissions, la recepció dels correus, etc. També exposa les seues queixes
quant al funcionament de la plataforma electrònica.
Pregunta el vocal sobre el caràcter de les comissions, si té algun caràcter decisori o merament de
suggeriments, si s'està funcionant amb l'actual Reglament de participació en vigor o si es va a
reformar i quan.
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La Presidenta aclarix que l'òrgan de decisió és el Consell de Districte, que les comissions per si
mateixes no tenen caràcter decisori, si bé qualsevol tema es pot elevar al Consell des de la
comissió per a la seua inclusió en l'orde del dia i posterior debat. Serà en el si del Consell on
s'adoptarà l'acord corresponent.
La senyora Beatriz Simón pregunta si es va a canviar el Reglament per a donar-li vot a les
comissions i en quant que temps, si és el cas.
La senyora Pilar Soriano contesta que hi ha voluntat de canviar-lo però de forma participativa, pel
que no es pot fer de la nit al dia.
La Presidenta comenta que vol fer un aclariment respecte el funcionament de les comissions, ja
que es recorda que el personal del Servici és limitat i han d'atendre a totes les reunions de les
comissions, per la qual cosa seria millor que només participaren en aquelles prèvies als Consells,
sense necessitat que acudiren a totes les prèvies, ja que és materialment impossible que ho facen.

3.- Donar compte del treball realitzat en la Comissió de Cultura i Educació
Intervé el senyor Alberto Díez, coordinador de la Comissió de Cultura per a explicar les tres
reunions que han tingut lloc.
En eixes reunions s'ha continuat amb les activitats previstes en l'anterior legislatura, es va posar
data al Concert de Nadal – el 22 de desembre - , es va triar el jurat del concurs de Betlems, el
repartiment de joguets a xiquets desfavorits del barri es realitzarà el 2 de gener.
Es va acordar també atorgar les distincions de la Junta Municipal a les persones següents:
Amparo Mollá exvocal del PSPV
Isidro Martí exvocal del PP
Federació d'escaquistes
Col·lectiu Intramurs
Associació de comerciants del Centre Històric
Dins del si de la Comissió s'ha apuntat també com un dels temes a tractar, la utilització de les
instal·lacions dels centres educatius durant l'estiu per als xiquets i xiquetes del barri. Es va decidir
fer un estudi respecte d'això.
El senyor Pablo Carreres pren la paraula per a felicitar la voluntat de consens i per a lamentar que
s'haja suspés l'acte institucional de la Junta per falta de temps.
Demana que s'aclarisca si el que es tracta dins de la comissió es pot traslladar a l'exterior, ja que
des del seu grup es va publicar en una xarxa social i se'ls va fer arribar que no havien de fer-ho.
El coordinador aclarix que l'acte institucional estava previst fer-lo però l'animador cultural els va
traslladar que per temes administratius no s'arribava a temps.
El senyor Joaquín Gea intervé per a precisar que en esta Junta, a diferència d'altres, no s'havia fixat
data de celebració ni seleccionat els premiats, per la qual cosa quan va començar el treball de les
comissions ja no donava temps a la tramitació administrativa correcta.
El senyor Alberto Díez conclou que, per tant, si no s'ha pogut realitzar l'acte es deu al fet que
l'anterior equip de govern no va deixar els deures fets.
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La senyora Beatriz Simón intervé per a aclarir que sempre s'ha celebrat l'acte institucional en
l'últim trimestre, però que des que es van celebrar les eleccions fins que es van convocar les
reunions de la comissió es va tardar molt de temps, no obstant este retard no es degut a l'anterior
equip.
La Presidenta aclarix que no hi ha hagut una voluntat política en l'anul·lació de l'acte, sinó que és a
conseqüència de la parada administrativa per la celebració de les eleccions i la constitució de la
nova Corporació i les dates del tancament del pressupost.
De nou intervé la senyora Beatriz Simón per a remarcar que de totes les explicacions es constata
que l'anul·lació de l'acte no es degut a l'anterior equip.
El senyor Alberto Díez demana disculpes per haver-ho expressat d'eixa forma.
Demana la paraula la senyora Florència Martín per a aclarir els terminis amb què es treballava fins
a la data per a este acte: al juny s'aprovaven els premiats i es fixava la data de celebració a partir
de setembre, celebrant-se normalment a l'octubre. Tot açò per a aclarir que no ha sigut
desistiment de l'equip anterior.
El senyor Santiago Vea intervé per a saber si seria possible fixar ja la data de celebració de l'acte
institucional.
La Presidenta respon que serà fixada en el si de la comissió de cultura.
Afegix la senyora Beatriz Simón que, ja que normalment s'invita a les falleres Majors de València,
es busquen dates en estes que tinguen disponibilitat.
El senyor Alberto Díez demana intervindre per a aclarir el conflicte sorgit respecte de la publicació
en xarxes socials del Grup Popular. Explica que al conéixer una publicació en una xarxa social en
què s'afirmava que en la primera comissió celebrada l'equip de govern havia utilitzat el corró de la
majoria absoluta per tal de que no s'aprovara cap proposta de l'oposició.
El senyor Pablo Carreres afirma que a ell se li va dir textualment que “el que es diga en esta
comissió no ha d'eixir a l'exterior”.
El senyor Santiago Vea opina que en cap cas es pretenia que no es traslladara a l'exterior el
contingut de la Comissió, sinó que es cuidaren les formes.
La senyora Amparo Ridaura intervé per a aclarir que va ser ella qui va descobrir la publicació i que
va ser ella qui va demanar que no s'exhibira la imatge dels membres i ni eixe tipus de valoracions,
però simplement com a bones pràctiques.
La senyora Beatriz Simón li estranya que precisament els que abans volien que es gravara tot ara
no vullguen que transcendisca, ni eixir en les fotos. Segons la seua opinió cada un té un punt de
vista, que és el que trasllada després al relatar la reunió en les xarxes.
La senyora Amparo Ridaura opina que no han d'utilitzar-se per a desqualificar els vocals.
La Presidenta aclarix que la convocatòria de les comissions és pública i és susceptible de ser
gravada o fotografiada. Si algú no vol ser fotografiat que ho diga, ja que està en el seu dret. I
respecte a l'ús de les xarxes socials, cadascú les pot utilitzar com considere.
El senyor Pablo Carreres formula una última pregunta sobre on s'ha publicat la gravació del Consell
de Districte d'octubre.
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Pren la paraula la senyora Maite Minguez - Cap del Servici de Descentralització - per a explicar
que, per qüestions tècniques, no s'han pogut publicar les gravacions per a evitar saturar la
capacitat de la web municipal.
La senyora Beatriz Simón explica que el canal de GVA es pot utilitzar per a este fi. S'oferix per a
explicar-li el procediment al Regidor.
La senyora Pilar Soriano afegix que mentres es publica en la web, qualsevol persona pot consultar
la gravació en la Junta Municipal.

4.- Donar compte del treball realitzat en la Comissió de Benestar Social
La senyora Amparo Ridaura, coordinadora de la comissió, trasllada els temes tractats en la
comissió:
En primer lloc, es va proposar participar en la Taula de Solidaritat, a través d'un membre de la
comissió.
En segon lloc es va abordar la problemàtica de la prostitució en el barri xinés, així com el fet de les
dones amb ordes de protecció per violència de gènere que són allotjades en hostals barats del
barri xinés, al no haver-hi suficients pisos per a reallotjar-les.
També es va abordar el debat sobre la necessitat dotar econòmicament al grup.
Es va aprovar convocar a la següent reunió a la Directora del CMSS de Ciutat Vella.
Finalment, de cara a realitzar un mapa sobre la problemàtica del barri es va a sol·licitar a les
distintes Delegacions de l'Ajuntament informes, indicadors i estudis sobre distintes dades.
Sol·liciten a la senyora Pilar Soriano que trasllade de la petició a Benestar Social i a Igualtat.
La Presidenta es compromet a traslladar les peticions i la proposta de comptar amb un membre en
la Taula de Solidaritat.
S'aprova per unanimitat la proposta.
Demana la paraula el senyor Ernesto Forner exposa diverses problemàtiques com la pobresa
energètica o la prostitució del barri xinés.

5.- Donar compte del treball realitzat en la Comissió Activitats Econòmiques i
Habitabilitat Sostenible.
El senyor Jesús Timoneda, coordinador de la comissió, exposa que esta comissió es va crear ex
professo per a esta Junta. Es va convocar representants de l'hoteleria perquè participaren en ella.
No obstant, el conflicte que ha sorgit en la comissió ha sigut el dels apartaments turístics, els
titulars del qual demanen legalitzar-los mentres que els veïns es queixen de les molèsties que
ocasionen.
Respecte als punts de consens arribats s'assenyalen:
−

Ciutat Vella necessita més neteja i campanyes de conscienciació.

−

Hi ha molta contaminació de diversos tipus (huns, olors, sorolls…)

−

Es proposa que hi haja un membre de la comissió en la mesa del soroll.
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La senyora Pilar Soriano intervé per a aclarir el tema de la contaminació acústica: El Carmen és
zona ZAS i els membres de la comissió estan fixats per la pròpia declaració de la ZAS. És possible
que es faça una reunió ampliada i en eixes reunions podria participar algun membre de la Junta.
Una de les mesures que es va a adoptar és evitar que els vehicles utilitzen Ciutat Vella per a atallar.
Respecte de la neteja, s'explica que Ciutat Vella es neteja tres vegades al dia, mentres que la resta
de barris només una. S'està estudiant també la col·locació d'urinaris públics.
La Presidenta cedix la paraula a la senyora Rosa Dominguez perquè trasllade la informació de què
disposa sobre els apartaments turístics:
Comenta la vocal que s'ha produït una reunió entre diversos Servicis municipals per a començar a
treballar, junt amb la Conselleria de Turisme per a trobar una solució al tema.
Així mateix, informa sobre altres dos temes que afecten Ciutat Vella com són el Pla de Turisme
2016 – 2020, que versarà sobre turisme cultural i sobre la Taula de Convivència que es va impulsar
des de la delegació de Policia Local, per a tractar la problemàtica de l'oci nocturn.
Intervé la senyora Pepa Pretel:
Demana que els urinaris no siguen químics i proposa crear grups de veïns per a conéixer el barri
dins del Pla de Turisme cultural.
Paula Roselló Borcha:
Manifesta el seu temor que el barri es buide de veïns i es quede sense vida, únicament amb
turistes.
la senyora Rosa Dominguez aclarix que es va a regular per part de la Corporació este tema dels
apartaments turístics.
Pren la paraula el senyor Ivan Escrivá per a recordar que es va acordar sol·licitar la informació
relativa al mapa de soroll i no obstant esta és pública, per la qual cosa ja es podria haver consultat
i treballat en la comissió amb les dades.
La senyora Pilar Soriano, respon que tota la informació sobre a contaminació acústica està
disponible en la pàgina web municipal.
El senyor Ernesto Forner intervé: “que se'm traslladen les decisions que la Corporació prenga sobre
apartaments turístics”.
La senyora Rosa Domínguez aclarix que la comissió que s'ha creat per a tractar els apartaments
turístics és de caràcter tècnic i que quan es dispose de l'informe es traslladarà a la Junta per a
poder fer aportacions.
La senyora Pilar Soriano proposa que en el pròxim Consell s'introduïsca un punt de l'orde del dia
per a informar del tema.
La senyora Beatriz Simón intervé per a exposar que ella com a Regidora ha realitzat diverses
preguntes al Regidor de Turisme i no ha rebut resposta, per la qual cosa li sorprén que ella com a
Regidora no dispose d'eixa informació i no obstant la vocal s'oferisca a facilitar-la a tots els
membres de la comissió.
El senyor Albert David sol·licita que es reforcen les patrulles policials per a atendre a les queixes
veïnals per incompliment dels horaris de tancament dels locals.
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La Presidenta aclarix que no es pot comptar amb un policia en cada cantó. Però el realment
important, al seu parer, és que s'està treballant perquè es deleguen les competències
sancionadores en esta matèria per part de la Generalitat a l'Ajuntament, de manera que ens
permeta revocar la llicència si hi ha un incompliment reiterat.
Intervé el senyor Pablo Gorostiza: “suggerir que es considere el tema dels (amos de) gossos en la
campanya de neteja prevista per als primers mesos de 2016”.
Contesta la senyora Pilar Soriano que ja està previst i s'està estudiant des de la seua Delegació on
situar zones delimitades per als gossos.

6.- Precs i preguntes dels vocals
La senyora Beatriz Simón pregunta si es podria tindre ja un calendari de la celebració dels pròxims
Consells.
La Presidenta exposa el calendari següent:
- Febrer: del 22 al 26
- Abril: del 18 al 22
- Juny: del 20 al 25
- Setembre: del 19 al 23
- Novembre: del 21 al 25
Es proposa que es fixe ja el dimecres d'eixes setmanes a les 19:00 hores com a dia de celebració
dels Consells, excepte en el cas que siga festiu que es buscarà una altra data.
S'aprova per unanimitat.
La Presidenta sol·licita a la Secretària de la Junta que s'envie la convocatòria també als suplents.
El senyor Pablo Carreres exposa que nota un cert desencant entre la gent i demana a l'equip de
govern que explique en quin paper queda la participació de les associacions veïnals.
La senyora Pilar Soriano reflexiona sobre la dificultat que existix a l'hora de canviar les coses, que
portaven funcionant així molt de temps, i a més amb un Govern que està compost per tres
formacions. Explica que, si bé pot tindre poca experiència com a Regidora, sí que té molta en el
moviment veïnal i considera que cal donar-li veu i participació a altres col·lectius diferents de les
associacions i entitats.
Trasllada al Consell que en Ciutat Vella s'han presentat 43 propostes a través del procés de
participació d'inversions en barris.
La senyora Maite Minguez explica que des del Servici s'han revisat totes estes propostes que
s'havien quedat en mode esborrany per a comprovar si hi havia algun un error.
La senyora Beatriz Simón manifesta que li molesta que parega que la participació s'ha inventat ara,
quan en realitat es continua funcionant amb el mateix Reglament i de la mateixa manera i
s'intente ocultar el que s'ha vingut fent fins a la data. En este procés d'inversions en barris el PP ha
col·laborat activament presentat propostes, però és necessari més informació i millorar la
plataforma electrònica.
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7.- Intervencions veïnals.

•

Paula Roselló del Colectiu de Mares i Pares de Ciutat Vella: “Presentar les reivindicacions del
col·lectiu”. S'adjunta document (Annex I)
Es genera un debat entorn de l'estat actual i possibilitats de futur de la Plaça Juan de Vilarasa.
La senyora Rosa Domínguez trasllada les inversions i projectes previstos des d'Urbanisme en
este tema.
Santiago Vea recorda el mal estat en què es troba i la necessitat neteja.

•

María Díaz de la Societat Musical Ciutat Vella: “Petició d'una seu per a la banda”.
La Presidenta comenta que haver de ser Patrimoni Municipal qui ho estudie i tracte de trobar
algun local, ja que Ciutat Vella és difícil un local d'estes característiques.

•

Pepa Pretel del 15M: “Anàlisi de la marxa del nou govern des del 15M”. S'adjunta document
(Annex II)
Prèviament demana puntualitzar algunes coses que han sorgit anteriorment en el debat:
−

Dirigit a Pablo Carreres: ella no nota per a res el clima de decepció que ell mencionava,
sinó tot al contrari.

−

Dirigit a la senyora Beatriz Simón: la participació no existia en l'època en què ella era
Presidenta i per això va deixar d'assistir a les comissions.
S'origina un debat entre ambdós respecte d'això.

S'alça la sessió a les 21:25 hores.
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Annex de l'Acta del Consell de Districte de la
Junta Municipal de Ciutat Vella de 20 de
desembre del 2015

Annex I

1

1. PEATONALITZACIÓ DEL BARRI.

S’ adherim a tots els projectes de peatonalització del barri i les reivindicacions de neteja.

2. PLAÇA DE LA VALLDIGNA. AMPLIACIÓ DE L’ÀREA INFANTIL DE JOC

SITUACIÓ ACTUAL
1. Plaça fracturada pel pas de vehicles
2. Absència d'espais verd, amb ombres.
3. Parc infantil molt menut i massificat
4. Existència solar de propietat privada que ha sigut cedit per la seua
propietària per a ús veïnal i de joc infantil.

En aquest moments, el solar està delimitat per un mur de metre i mig
d'alçada i una obertura que comunica el solar amb el parc. El solar es troba
abandonat i brut perquè s’utilitza per a fer “botellón” el cap de setmana, i no reuneix les condiciones mínimes d'higiene i seguretat per al joc infantil.
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PROPOSTA

1. Integrar el solar a l'àrea de joc
infantil municipal, creant un espai més
ample, segur i net per a desmassificar
l'actual àrea de joc.
2. Peatonalitzar el tram del C/. Corona
des del mercat al C/. De Baix. De moment
col·locar un pas de vianants i senyalètica
que indique zona de pas de xiquets/es.

COM?

1. Enderrocant el mur que delimita el solar donant continuïtat a la tanca de fusta de l’espai
infantil*.
2. Aplanant el terra del solar, posant-lo a la mateixa alçada del parc infantil, i emplenant-lo de
terra o altre material natural (de cap manera un paviment dur).
3. Plantar nous arbres i plantes que donen ombra a l’espai durant els mesos de calor i convertisca
el lloc en un espai vert.
4. Assegurar la neteja i el manteniment diari del nou espai.
* En cas de no poder enderrocar el mur que delimita el solar, el Col·lectiu de Mares i Pares sol·licita el tancament definitiu del solar per evitar
que els xiquets i xiquetes del barri juguen en un espai degradat, brut i no adaptat a les seues necessitats de joc.
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3. PLAÇA CENTENAR DE LA PLOMA

SITUACIÓ ACTUAL
La plaça Centenar de la Ploma és un espai desestructurat, fragmentat i sense connexió entre el parc infantil, el ficus centenari i la plaça entre el C/. De l’hostal de
Morella i el C/. Raga. El perímetre del ficus centenari de Cavanilles està sent utilitzat com a un pipi-can sense cap regulació i com a focus de mala olor i brutícia.
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PROPOSTA
1. Recuperar per als veïns i veïnes del centre històric el ficus centenari de
Cavanilles com a espai verd i de joc infantil, de trobada i de descans.
2. Unir i integrar el parc infantil i la zona
na verda configurada pel ficus amb la plaça entre el C/. Raga y el C/. De l’ Hostal
H
de Morella.
COM?
1. Enderrocant els murs que fragmenten la plaça per aconseguir un espai articulat que integre tots els elements que configuren l’espai.
l
2. Eliminant el pipican. Proporcionant llos alternatiu per aquest ús en alguns solars del barri..
3. Acondionant el perímetre del ficus com a espai verd per sentar
sentar-se, passejar .
4. Instalant una font.
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4. CARRER HORT D’EN SENDRA.

SITUACIÓ ACTUAL

Actualment, el final d’aquest carrer és un espai inacabat que es fa servir com a zona de parking no regulada i que coincideix en l’espai d’accés al
col·legi Santa Teresa.
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PROPOSTA
Transformar l’actual atzucac
atzu
en un espai per als vianants,
amb arbres, bancs i una font amb l’objectiu de construir
un espai d’entrada i eixida escolar arbolat, segur, sense
cotxes, on els xiquets/es puguen jugar i els adults estar i
conversar, respectant la zona de càrrega
c
i descàrrega del
menjador escolar
scolar.
A mig termini
mini caldria plantejarse obrir el carrer com a
zona verda anexionada als centres educatius o
exclusivament per a vianants.

COM?
1. Caldria treure de manera immediata els cotxes i prohibir aparcar en eixe es
espai.
2. Aplanar i acondiconar el terra.
3. Plantar arbres.
4. Instalar bancs i fonts.
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5.

PLAÇA VIRIATO.

SITUACIÓ ACTUAL
La Plaça Viriato és una plaça dura sense arbres, ombres,
bancs ni fonts.

PROPOSTA
Es proposa la instal·lació d’una illa vegetal i d’un parc infantil i la neteja exhaustiva de la plaça ja que és inviable per al joc infantil a causa de la brutícia del
“botellón” diari i del cap de setmana i per els excrements i orins animals.
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6.

PLAÇA
LAÇA DE JOAN DE VILARRASA
VILARRASA.

PLAÇA DE JOAN DE VILA-RASA

PLAÇA DE LA MARE DE DEU
DE VILA-RASA

SITUACIÓ ACTUAL
1. Es tracta de una plaça enjardinada
nada amb fonts i espai per a jo
jocs de xiquets de grandaria semblant a la plaça de la Mare de Déu.
D
2. Situada molt pròxima
òxima a la Llotja, Mercat Central, centre escolar i altres dotacions socials del barri. Poques reunixen estes característiques.
car
3. Tradicionalment ha tingut un carácter marginal. Les obres de la Pça. De Bruges no han fet sinó acentuar este carácter afegint obstacles que deteriores la
imatge urbana i dificulten l’ús d’este espai especialment per part de majors i xiquets.
4. La plaça presenta clars
ars problemes d'accessibilitat i una urbanització degradada y obsoleta.
5. Actualment l'ús de la plaça és residual. Es tracta d'un espai clarament degradat. Sense una actuació que contemple neteja, eliminació
el
de barreres i
reurbanització, la plaça romandrà en la mateixa situació.
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SITUACIÓ 2007

RAMPA

CUL DE SAC

CASETONES PREFABRICADOS
(TRANSFORMADORES
ELÉCTRICOS)

SITUACIÓ 2014

VISTA 1

VISTA 2
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VISTA 3

VISTA 4
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VISTA 5
14

VISTA 6
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7.

ALTRES PROPOSTES.

És urgent i necessari canviar el paviment d’accés al parc infantil del carrer Hospital. Cada dia es produeixen greus caigudes i accidents en el moment
d’entrada i eixida al parc.
Finalment, hi ha dos propostes que seran traslladades a la Regidoria de Mobilitat:
Habilitació d’un espai de joc infantil a la Plaça López Chávarri i manteniment i millora del parc infantil de Guillem de Castro, que es troba saturat per la gran
afluència i molt vell i gastat per el gran ús que es fa d’aquest espai.
Es proposa també la creació d’un mur vegetal que aïlle el parc infantil del soroll i el pas dels cotxes del carrer Guillem de Castro.

Annex II

L,

b*¡- ¿t\ l--

¡r-U,-

&

(o

I

u.^y'---

,J. ò

t-,

û r,/o1 Lþlk

d

(.þ-rt 1."f-?'T1|
Grupo de Participación Ciudadana de 15M Valencia - Análisis de la situación de las Juntas Municipales en los
primeros meses de esta legislatura
Desde el Grupo de Participación Ciudadana de 15M Valencia deseamos hacer una evaluación del üabajo del
Ayuntamiento en materia de participación de la ciudadanía en estos últimos meses desde el pasado octubre, cuando ûrvo
lugar el pleno de constitución de las Juntas Municipales de Distrito de Valencia.
Si bien reconocemos el esfuerzo que la concejalía de Participación estii llevando a cabo para dar cumplimiento de los
programâs electorales y la voluntad del nuevo consistorio para mejorar la precariedad de la participación ciudadana en
Valencia, detectamos muchos errores aún que han de ser subsanados y que ya fueron señalados por este colectivo en el
pasado pleno de la Junø Municipal con propuestas concretâs, muchas de las cuales no requieren de inversión
presupuestaria y podrían haberse hecho ya efectivas.
Desde nuesha labor de seguimiento incesante y con ánimo constructivo, señalamos los puntos que en esta primera etapa
consideramos fundamentales para solucionar con premura:

1.

Información y difusión. Sin duda, la gran asignatura pendiente que tiene este gobierno municipal

es la de hacer
participar
que
pueda
para
en los
efectivamente
información
necesaria
la
manera
llegar a ciudadanía de
efrcazla
mecanismos de participación a su alcance. $üi las convocatorias de los plenos de las Juntas Municipales, ni las
comisiones de trabajo recientemente formaìñGñlõTìfistrilos ni el proyecto de "Consulta ciudadana sobre
inversiones en barriõs" han sido debidamente publicitados ni han [ägado al grueñ-Glããudadffia

-

-

-

-

-

2.

La convocatoria de este pleno de dicienbre se ha hecho 'de un día para otro', sin la suñciente antelación para
darla a conocer a los vecinos de los barrios. Los mecanismos de difüsión han sido los mismos que en la pasada
legislahrra: un aviso en el ablón de anuncios de cada Junta Municipal y otro en un lugar recóndito delapâgim
web del Ayuntamiento. Consideramos que existen muchos otros cauces para llamar a la ciudadanía a panicipar en
estos supuestos órganos de descentralización y que deberían ser adoptados inminentemente: un espacio destacado
en la página de inicio de la web municipal, cuñas en radio, notas de prensa enviadas a los medios, publicidad en el
transporte público, difusión en las redes sociales, cartelería en los lugares públicos nuis transit¿dos de los barrios e
incluso un vehículo dotado de altavocía si fuera pertinente.
El lÍstado de direcciones de correo que fireron recogidas durante el pasado pleno enüe los asistentes al mismo no
ha parecido servir para nada: no se han recibido ni las convocatorias ni ningun oûo tipo de información por ese
cauce, y ni siquiera se ha dado respuesta a las preguntas y propuestas que, debidamente formuladas por escrito y
entregadas durante el pleno anterior, realizaron los vecinos.
Actas y grabaciones de los plenos. Reiteramos nuesûa exigencia de la publicación del "borrador del acta" antes
de su aprobación, así como las glabaciones de las sesiones que el propio Ayuntamiento llevó a cabo. De nuevo,
tan solo los partidos políticos y algunas asociaciones han podido tener âcceso al acta de la sesión anterior que se
aprueba en este pleno: desconocemos si las intervenciones vecinales han tenido ya cabida en ese documento, si se
han adjuntado las propuestas de los diferentes grupos políticos y si contemplan una narración completa de lo
sucedido durânte la sesión. Venimos otra vez a ciegas sin la posibilidad, como ciudadanos independientes, de
saber qué se vâ â aprobar. Tampoco han sido publicados los vídeos de las sesiones de octubre, algo no achacable a
cuestiones técnicas, ya que no se requiere un gran equipo de informáticos para habiliur un canal oficial del
Aluntiamiento en la red social Youtube y volcar el contenido bruto allí. Exigirnos que tras este pleno y cort
inmediatez se publiquen los documentos mencionados.
No se han puesto en marcha ann (ni sabemos si el consistorio está trabajando en ello) mecanismos de
información y pedagogía sobre la participación ciudadana y su importanciapan la democratización de las
instituciones, tales como talleres, charlas o folletos divulgativos.
En general, el trabajo del Ayuntamiento en materia de participación ciudadana y las labores o proyectos que está
desanollando pennânecen en el oscurantismo para la sociedad valenciana.
las se¡iones. Al margen de la difusión de los documentos visuales generados, el contenido de los
suma importancia y merece mención especial. En el pasado pleno vimos con alegría cómo el
Aluntamiento ponía sus propios medios de grabación del evento pero vivimos constemados una repetición de un
viejo vicio: el de evitar la grabación de los vecinos asistentes al mismo, limitindose la cámara a enfocar urta parte
de la sala en la que se encontraban los representantes políticos y forzando a los vecinos que desearan intervenir a
abandonar su lugar entre el público para acudir a la pnte enfocada de la sala. El resultado fue de lo rnás desolador:
los vecinos no son oradores y la incomodidad de situarse a solas frente a una c¿imara condujo a que las
intervenciones vecinales, hechas desde su lugar en la sala, no fueran regisradas ni en imagen ni en voz, yâ que no
se habilitaron micrófonos para ello.

Grabación

-de

mrnos el¿è

Repetimos que se mta de un acto público, que el derecho a la información prcvalece sobre el derecho a la
intimidad, que la Junta Municipal no la componen solo los representantes políticos sino el coqiunto de la
ciudadanía congregada y que excluir la salr de la grabación es excluir a la ciudadanía de la participación en la
Junta Municipal. Esto no es negociable.
Tampoco hemos obtenido respuesta a nuestro requerimiento de que el Ayuntâmiento de Valencnlnga constar en
el Boletín Ofïcial que el derecho de grabación de las sesiones por parte de los ciudadanos está amparado por la
Constitución española y ratificado por el Tribunal Supremo, reconociendo la invalidez del antiguo acuerdo de la
Junta de Portavoces y los agravios a los que vecinos nos vimos sometidos en la pasada legislatura.

3.

tr'echa de las convocatorias de los plenos. Ya ocurría en la pasada legislatura, ocunió en el pasado pleno y ha
vuelto a ocurrir: se han convocado los plenos de varios disnitos el mismo diaala misma hora. En esta ocasión ha
sido aún peor que en la anterior, haciendo coincidi¡ tres Junüas Municipales @ussafa, Ciutat Vella y Patraix)
cuando en la anterior fueron solo dos y a pesar de haberlo señalado ya. Una misma persona puede vivir en un
barrio y trabajar en otro, o llevar a sus hijos al colegio en una zona distinta de aquella en la que vive y, por tanto,
tener interés en acudir a dos plenos diferentes porque se tratân en arnbos âsuntos que le conciemen. Solapar las
sesiones genera la percepción del banio o el distrito como espacio estånco, cuando la ciudad es fluida, e impide a
la vez que los colectivos o asociaciones suprabaniales puedan desempeñar correctamente su labor en las Juntas
Municipales.

4.

Percibimos todavía urn generalizada falta de organización y una desconexión entre las diferentes Juntas
Municipales y. señalamos 14 nqcesidad de la ge4eración de un protocolo de funcionamiento común en todas ellas
que evrte agrâuos cõñ;;aüvCI y ayude al b-uen desarrollo de sus funciones, sin menoscabo ¿e taÍiõlsiõlesG
ìã'cElffit¿ Vtunicipal sobre las particularidades de su distrito. En este sentido, t¿mpoco hemos recibido respuestâ
a nuestra solicitud de la creación de una Comisión de Participación Ciudadana que realice un constante
seguimiento de esta materia en las Juntas Municipales y propongâ los mecanismos necesarios para hacerla
efectiva, incluidas las herramient¿s de pedagogía y difusión mencionadas anteriormente.

5. !"gt@n
'marrollo

C!!!þqana. Relacionado con la falta de información y participación aún por
dìfnìevo reglamento, del que aúnno conocemos los pasos que estii d¿ndo el
Ayuntamiento en este sentido ni cómo pretende involucrar a la ciudadanía en su gestâción. Tampoco sabemos
cómo está enfocando la concejalía el aruilisis de las realidades baniales para proceder a una nueva división
territorial más adecuada ni cuií,ndo tiene previsto que sea efectiva.

6.

BqUUUe$OUartienetlvos. Vemos con interés y satisfacción que el Aluntamiento yâ ha puesto en marcha una
primera experiencia "piloto" para la participación ciudadana en la asignación de parte del presupuesto municipal
con su "Consult¿ ciudadana sobre inversiones en los barrios". Sin embargo, como ya se apuntâ anteriormente, la
falta de
lð preCipitado de esta propuesta, ha dejado fuera precisamente a
pretendía involucrar:
para la presentación de propuestas ciudadanas ya expiró el pasado I I de
diciembre sin que el grueso de la sociedad valenciana tuviera conocimiento de ello, y si el Ayuntamiento no hace
un esfuerzo extra por dinmdir estâ iniciativ4 las vot¿ciones ciudadanas de las propuestas, previstas para el mes de
marzo, se produciriln también sin el conocimiento de la mayoría de los vecinos de nuestros barrios.

7.

Identificaciones policiales. Reiteramos unavez ¡nás una vieja pregunta: ¿,ha dado ya el Aluntamiento algún paso
en la investigación sobre las órdenes dadas durante la ultima legislatura de que los asistentes a las Juntas
Municipales fueran identificados por la Policía?, ¿ha podido verificar que esos regisûos o "listas negras" han sido
destruidos como indica la ley?

Desde el Grupo de Participación Ciudadana de 15M Valencia comprendemos la dificultad para el nuevo equipo de
Gobierno de aûontar tantas cuestiones en un período tan breve de tiempo pero insistimos en la necesidad de subsanar
con brevedad los enores que señalamos y volvemos a ofrecer nuestra colaboración para hacer de la participación
ciudadana una realidad en Valencia.

