AcrA NúM. 122 coRREspoNENT A LA sEssró onorruÀRtA DEL coNsELL
MUN¡CIPAL DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DIA 6 DE JULIOL DEL 201.6.
ASSISTENTS:

Presidenta:
Sra. Pilar Soriano Rodrþuez.

Vicepresidenta:
Ds Sandra Gómez López.

Vocals:
Grup Compromis

Sr. Jesús Ma Timoneda iTimoneda
Sr.

Albert David Mondragón

Sr.

Alberto Díez Esteban

Grup Socialista:
Sr. Rosa Domínguez Gómez
Sr. José Cabezuelo Palanca

Grup València en Comú
Sra. Enma Catalá.

Grup Pooular
Sr. lván Escrivá Roig
Sr. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
Sr. Manuel Yarza Cañellas

Grup Ciutadans
Sr. Santiago Vea Alemany
Sr. Vicente Fernández García

Secretària
D. Francisco Martín Cruz

Es troba present el Regidor del grup Ciutadans D. Narciso Estellés.

DE LA JUNTA

*A València,

sent les 19:00 hores del

dia 6 de juliol de|2076,

es reunixen en el Centre

d'Atenció a l'lmmigrant , Plaça del Pou s/n, els membres del Consell de Districte de la
Junta relacionats, per atractar els assumptes inclosos en I'orde del dia notificat junt amb
1a convocatòria.

ORDE DEL DIA
1..-

Lectura

i

de

I'Acta de la sessió anterior de data

20

d'abril

de 2016

La Presidenta dóna la benvinguda , presenta el nou secretari del consell de Districte i
pregunta si els assistents estan d'acord amb l'acta. Intervé D. Iván Escrivá per a
puntualitzar dos aclariments referides a l'apartat de Precs i preguntes Qui va intervindre
pel grup Popular va ser D. Pablo Carreres i també manifesta que quede constància en
l'acta que la condemna realitzada va ser per estendre en les Torres de Serrans una
estelada.

2.- Informe de la Presidència

La Presidenta explica el motiu del canvi de data de la sessió del consell, manifestant que
va ser motivat per la celebració de les eleccions generals.

A continuació informa que els acords adoptats

en I'anterior sessió del Consell han sigut

notificats a les delegacions competents
En tercer lloc, passa a informar sobre el procés de deliberació i participació iniciat per
I'EMT sobre la futura modificació de les línies d'autobús. Dóna laparalula a SRA Rosa
Domínguez, vocal del PSPV, que informa sobre el procés en el qual quasi el 80% de les
propostes realitzades pels veïns han sigut tingudes en compte. La pafücipació veinal
ronda les 300 persones. Es congratula del procés encara que considera que sempre es
pot millorar la consultar i els mecanismes de participació.
Intervé D. Santiago Vera, del grup Ciutadans, que coincidix amb l'anterior vocal però
recorda que els canvis ocasionats en 10 línies, per propostes de veins d'altres districtes
han significat modificacions en línies que transcorren per Ciutat Vella.

Intervé la Presidenta Per a recordar que encara falta l'informe tècnic definitiu amb la
proposta de canvis de trajectes.

Intervé D. Ivan Escrivá, del grup PP, assegurant que la Presidenta de la Federació
d'Associacions de Veïns de València s'havia queixat al regidor de Trafique del procés
de consulta seguit.

Intervé D. Jose MigUel de Vicente, del grup Compromis, para a segurar que tant el
procés de consulta com els plans de peatonalízación del Districte poden ser millorats, i
en tot cas estos últims s'acaben de començar pel que segur que hi haurà mes fases en el
futur.
Intervé la Presidentaper a puntualitzar qtJe les reunions entre els representants veinals
el regidor de transport són molt fructíferes.

i

3.- Propostes dels qrups de treball
S'obri un torn d'intervencions perquè els/as coordinadors/as expliquen els temes i propostes
és el cas dels grups de treball:

si

Grup de Cultura:

lntervé el coordinador D. Alberto Diez.

lnformar sobre les activitats realitzades des de l'últim ple. La programació de Cines per a
Xiquets, la suspensió del torneig d'escacs per pluja i que es va a intentar realitzar al setembre,
així com el concurs de Pintura Ràpida amb la lectura de l'acta del jurat amb els premiats.
S'incorpora com Annex l.

Així mateix sol.licita s'aprove una modificació del pressupost amb un ajust consistent a
destinar 600 euros per a ampliar la dotació del Dia de la Música, 100 euros per a intervenció
de la Junta en els actes d'INTRAMURS, i l-OO euros per a divers material per a l'organització
d'algunes activitats de la Junta.

És

aprovat per unanimitat.

Finalment volen transmetre les queixes presentades per alguns veïns sobre l'ocupació de la
calçada per cadires d'una empresa contractada amb la Corporació anterior durant la celebració
de festes religioses, que impedixen la col'locació de cadires per particulars, i sol'liciten si és
factible la revisió del dit contracte.
lntervé la Presidenta per a explicar que s'ha sol.licitat informe sobre el dit contracte, que dóna
moltíssima llibertat a l'empresa, amb l'objecte de valorar la legalitat d'una possible revisió o
modificació, i en tot cas es buscarà pactar solucions que impedisquen es repetisquen els fets
denunciats. També informa que en l'Entrada de la Murta, organitzada per l'Agrupació de
Falles del districte, també col'laborarà l'Ajuntament.

Grup de treball d'activitats econòm¡ques i habitabilitat sostenible:
El coordinador Jesús Me Timoneda fa un resum dels tres principals temes tractats per la
Comissió: els apartaments turístics, urinaris públics i contenidors de vidre.
En relació al primer, manifesta que amb la presència constant dels propietaris de vivendes s'ha

convertit quasi en l'assumpte monotemático. S'informa que pareix que esta en fase d'estudi i
redacció una reglamentació pròpia per l'Ajuntament. Traslladen d'una iniciativa dels
propietaris per a assegurar un bon ús dels apartaments amb l'exigència del DNI del propietari,
per a la seua localització en cas de problemes. També recorda que, al contrari els veins
pareixen majoritàriament en contra d'estes activitats. Transmet que per part dels propietaris
d'apartaments turíst¡cs se sol'licita un major compliment de la Zona ZAS.
Respecte als urinaris públics se sol.liciten per a millorar la salubritat del barri, sense oblidar
la imposició de sancions icampanyes de concienciació.

Finalment traslladar les queixes de veïns sobre l'escàs nombre de contenidors d'arreplega
selectiva de residus, en concret de vidre.
Gruo de treball d'U

anisme i lnversions

Intervé SRA Rosa Domínguez, del grup PSPV, aportant el document de treball realitzat, el
qual s'adjunta com Annex ll, el qual resumix recordant l'acte realitzat en ll Districte pel
Regidor d'Urbanisme, així com els temes mes reincidents per part dels veins, com ara falta
de jardins, voreres mes àmplies, la problemàtica dels apartaments turístics, solars, etc..
Grup de Benestar Social i Sanitat:

lntervé SRA Enma Catalá que procedix a llegir l'acta de la sessió, la qual s'adjunta Com

a

Annex lll.

Sol.licita per acord del grup de treball es presente moció en el Consell de Districte per a
l'habilitació urgent de dos pisos de propietat municipal, amb destinació a dormitori de
persones sense sostre, situats en el carrer Maldonado, enfront de la comissaria de la
Policia Nacional.

lntervé D. Antonio Sanchis, de l'Asocicació de Veïns i Comerciants Ciutat Vella , Amics
del Carme., tractant diversos temes ( transcripció Full de Participació )

-

Per a manifestar la seua oposició a la privatització del carrer amb col'locació de cadires

per empreses privades.
Urgir que es lleven els cartells dels bars " Only for Clients"
Exigir l'equiparació del règim administratiu entre els apartaments turístics i els

hotels.

lnformar que el bar "Blanco i Rojo" del carrer Alt núm. 11 ha tancat per que no li
deixen seguir oberts a partir de la 1:30 hores.

lntervé D. lvan Escrivá, del grup PP, per a aclarir que encara que no s'utilitze murta, es
busque una solució, amb una altra espècie semblant, que no este proteg¡da.
lntervé la Presidenta i respecte als urinaris públics informa
corporació no es poden instal.lar de caràcter fix en la via
químics portàtils que sis'instal.len en determinades festes.
és il.legal no permetre l'accés als banys per part dels amos
de reclamacions en cas contrari.

que per contracte de l'anterior
pública. Una altra cosa són els
Per un altre costat recorda que
de bars, podent-se exigir el full

Respecte als contenidors d'arreplega selectiva, els sistemes implantats en el districte per a
la seua arreplega de comerços i hostaleria (tant vidre com paper), suposen el 60% del
volum total. Eixa és la causa que hi haja menys en la via pública, respecte a altres barris, i a

un així en proporció els instal.lats són quasi el triple dels existents en altres districtes.
També recorda que la seua col.locació ve condicionada a la trama urbana, i en especial al
possible accés dels vehicles d'arreplega municipal. Encara que tot és millorable, recalca
que Ciutat Vella esta prou neta.
Respecte al tema del compliment de la Zona Zas intervé la Vicepresidenta Sandra Gómez
per a informar que s'ha creat una taula de treball bilateral entre Ajuntament i Generalitat

per a agilitzar la imposició de multes als locals incumplidores, i actuar prioritàriament en

aquells establiments mes recalcitrants de cada districte. Quant a les queixes dels
propietaris d'apartaments turístics sobre el soroll, recorda que un determinat tipus de
turisme generara els díts sorolls, encara que tots els locals complisquen, per la seua
presència en el carrer.

4.- Mocions dels srups municipals
4.1.- Moció oue oresenta el Gruo Ciuta dans. Accessihilitat eclificis municioals

Elvocal D. Santiago Veja delgrup Ciutadans defén la moció presentada.
explica que la dita moció ja va ser presentada en el Ple de l'Ajuntament, i va ser
aprovada per unanimitat, per la qual cosa no és procedent la seua votació en el Consell. Es
compromet a sol.licitar informació de l'Auditoria i el Pla d'Actuac¡ó acordat en el Ple, per al
pròxim Consell de Districte.
La Presidenta

D. Narciso Estellés, Regidor del Grup Ciutadans, presa la paraula per a recalcar el cas de
l'edifici de la Junta Municipal de Ciutat Vella, siti en carrer Miquelete núm. L, on s'atén a veins
en el carrer, per no complir les normes d'accessibilitat.
4.2.- Moció que presenta el Grup
El vocal D. Santiago Veja

ns: Guillem de Castro núm.46

defén la Moció

lntervé la Vicepresidenta SRA Sandra Gómez que comunica que ve de visitar el lloc. Que coneix
la intenció dels veïns d'executar un tancament de la zona privativa per a evitar la presència de
persones sense sostre, però que per problemes judicials encara no s'ha executat. Per Policia
Local s'actua per mitjà d'una unitat especialitzada (X4), però és un problema d'índole social i
amb greus repercussions de salubritat per als veins.

lntervé la Presidenta per a informar que la neteja viària es realitza una vegada al dia, encara
que com és zona privada li correspondria als propietaris. Entén que fins que no es realitze el
tancament, que resoldrà el problema, i per motius de seguretat, haja d'actuar la corporació.
Es proposa el següent

text que sotmet

a

votació

"Se sol.licita major insistència en les actuacions precises dels servicis municipals en matèria de
policia , salubritat i assistència social, fins que no s'execute pels veïns el tancament de la seua

propietat."
S'aprova per unanimitat.
4.3.- Moció que presenta el grup polític Ciutadans: Campanva de conscienciació per a millorar
salubritat del Districte
El vocal D. Santiago Veja defén la Moció, que fa extensible

tant als veïns com al sector de

l'Hostaleria.

lntervé D. Rosa Domínguez , del grup PSPV, Per a recordar que el seu grup ja va sol'licitar una
actuació semblant en un Consell anterior.

lntervé la Presidenta per a informar que s'espera iniciar la campanya de sensibilització
setembre, una vegada fet els ajustos econòmics precisos.

al

lntervé la Vicepresidenta Per a recordar que la Policia i l'Associació de Comerciants del Centre
Històric, ja han col.laborat recentment en una campanya sobre els excrements de gossos.
Se sotmet a votació la proposta,

is'aprova per unanimitat

5.- Precs i prequntes dels vocals
Demana la paraula D. lvan Escrivá, del grup PP, per a recordar als assistents que les acusacions
abocades sobre adjudicacions a dit de l'anterior govern, ara també es podrien fer respecte a
l'equip actual, vist el que es llig en la premsa.

Demana la paraula o. Jesús Mu Timoneda per a invitar a tots els presents
i participen en els grups de treball creats pel Consell.

a

què

assistisquen

6.- Intervencions ve'lnals. lF\rlls de Particinaciól
- D. Antonio Sanchís.

"Una pregunta no formulada per falta de temps. Què s'ha fet amb el captaire
que per no tindre mitjans per a menjar i dormir va provocar un incendi en el
solar del caffer Salvador Giner 3,5 i 7 que va afecfar finques limítrofs?
Contesta la Vicepresidenta informant que l'incendi no va passar a majors i que
les competències municipals es reduïxen a la intervenció de bombers, actuant la Policia
Nacional en matèria de seguretat.
.- D Juan Cristóbal Soriano
Saber quan caduca el contracte en exclusiva amb I'empresa J. Devaux en referència als
urinaris públics. Quan caduque el contracte es té intenció per part de l'equip de govem
d'instal'lar urinaris fixos, conforme existixen en altres ciutats?.

-D. Francis co T arazona Arnau.

denúncies presentades: 1o en I'Ajuntament de la Ciutat
(011012016141418) i 2u en la Junta Municipal del Carrer Miqualet (00101/2016/3083)
sobre el músic de carrers de la flauta. ¿On ha de dirigir la tercera denúncia i s'ha de
portar al jutjat de guàrdia ?

Comunicar

les

S'alça la sessió ales 2I:10 hores.

Annexos al'acta del Consell de
Districte de Ciutat de Vella de 6 de

juliol de 2016

ANtrXO

$

1

RESUMEN DE LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA
JUNTA MUNICIPAL CIUTAT VELLA 7 JUNIO 2016
1o.-Se aprueba el resumen de la reunión anterior.
2o.-Se informa de las actividades previstas y ejecutadas
3o.-Se informa por la subcomisión de música de los preparativos para el Día de la

Música con el siguiente programa:
10,15 h Actuación del coro "Va de veus" en el patio del Museo de la Ciudad
1 1,00 h Actuación de la Sociedad Musical Ciutat Vella en la Pl. de Manises.
11,45 h Actuación del cuarteto "Corda i Arc " en el patio del Hostal lnsa
12,30 h Actuación del grupo "Amazonians"
Desde el primer concierto un grupo de Tabal y Dolçaina irá acompañando al público
en sus desplazamientos a los distintos conciertos.
4o.- Propuestas de los asistentes:
Pepa Pretel plantea algunos problemas que son remitidos al Grupo de Bienestar
Social.
lnerviene Juan Bayona proponiendo la ampliación de horarios de bibliotecas.
Albert Pineda propone la utilización de las bibliotecas como centros de dinamización
cultural, asímismo propone la recogida de libros para donarlos a las bibliotecas
municipales. Se entiende que estas propuestas deberán tratarse en la subcomisión de
educación para trabajarlas con mas profundidad , por lo que se propone que hablen
con Manolo Prieto para elaborar un plan de acción , si es factible.
La representante de Archival , M". Carmen Lillo propone que desde los colegios se
fomente el conocimiento y respecto a nuestros monumentos, lo que se comenta por
los asistentes que ya se hace en muchos casos por la administración.
Antonio Villena informa sobre las verbenas de S.Joan en el barrio e invita a los
asistentes a participar en ellas al igual que en las reuniones de la agrupación de fallas,
para lo que informará de su celebración a fin de que pueda asistir algun vocal.
Por parte del equipo de gobierno se propone sumarse a las reivindicaciones del
colectivo LGTB colocando una bandera de ese movimiento en los balcones de la Junta
Municipal, lo que es aceptado por unanimidad de los grupos asistente C's , PSPV, VC
y COMPROMIS.
5o.- En ruegos y preguntas se solicita por el equipo de gobierno aprobar la
adjudicación de 800,00 € pendientes del presupuesto de este año de la siguiente

manera:
600,00 € para ampliar la dotación del Día de la Música
100,00 € Para la intervención artistica en la fachada y patio de la Junta
Municipal durante la celebración de INTRAMURS, por considerar interesante la
implicación de la Juntas en este evento.
1 00,00€ se destin arân a material necesario para la organización de algunas
actividades de la Junta.

-

La adjudicación presupuestaria, no incluida en el orden del día por su carácter
sobrevenido, es aprovada por unanimidad.
Por parte de los asistente se propone, ante las quejas de algunos vecinos sobre la
ocupación de la calzada por sillas de una empresa contratada por el equipo de
gobierno municipal anterior durante celebraciones religiosas, solicitar el estudio de la
posible revisión de dicho contrato, si es legalmente factible, a fin de que los vecinos
puedan disponer de las calzadas para uso publico.

CONCURSO DE PINTURA RAPIDA
JUNTA MUNICIPAL CIUTAT VELLA

ACTA

En Valencia, a 29 de junio de 2016, reunidos los miembros del Jurado del
Cerlamen, D. Alberto Diez Esteban, Du Amparo Ridaura Masià ,vocales de la
Junta y D" Montserrat Ros Salanguera, acuerdan otorgar los premios primero y
segundo, conforme a las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en
fecha 17 dejunio de 2016, a las siguientes personas:
PRIMER PREMIO, DOTADO CON UN VALE POR IMPORTE DE 5OO,OO € PARA LA
COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA ARTISTICA A:
Du

Amparo Ferriols Gadea

SEGUNDO PREMIO, DOTADO CON UN VALE DE 3OO,OO € PARA LA COMPRA
DE MATERIAL DE PINTURA ARTISTICA A:

D' Amparo Bayarri Llobat

Y para que

la presente y a los efectos oPo rtunos, firman este acta
.t

D. AI

Esteban

Da

Amparo Ridaura Masià

D". Monserrat Ros Salanguera

Valencia, a 29 de junio de 2016

ANEXO2

de Urbanismo de la Junta de Distrito de Ciutat Vella, eleva a la
Empresa Municipal de Transporte las siguientes propuestas y cuestiones sobre la
remodelación de las líneas de autobuses, para su consideración:
El Grupo de Trabajo

1.- Posibilidad de reversión de los cambios
2.- lnformación sobre la gestión de las estadísticas, cálculo de los nuevos tiempos y
presupuesto de los cambios previstos
3.- Comunicación: anticipar los plazos de modificación de las líneas, explicar el sistema
de transbordo desde los intercambiadores y concretar el plan global de
peatonalización del barrio.
4.- Participación: no se ha consultado a las asociaciones de vecinos, existe la sensación
de que las decisiones están cerradas y no se aceptarán cambios, así como de que se ha
improvisado.
5.- Propuestas:
5.L.- Que los autobuses que recorran el centro sean eléctricos y se recupere el 58.
5.2.-Convenio con los taxistas para que, por un precio único, realicen trayectos desde
los intercambiadores hasta el centro.

5.3.- Supeditar el cambio de líneas a que los vehículos sean eléctricos.
5.4.- Barón de Cárcer:

-Eliminar la doble dirección.
-Peatonalización real de María Cristina y recuperar

el itinerario del7,27

y 81, como vehículos eléctricos.

-Campaña de información para peatones para evitar accidentes.
6.- Otras consideraciones

-Criterio público: que se garantice la conexión directa de líneas con los hospitales
-lnstalación de radares para controlar la velocidad y de medidores de contaminación
-Obligatoriedad de parar los motores en las paradas de inicio/final de ruta
-Ubicar las paradas cerca de las bocas del metro para favorecer la interconexión

AI{EXO

.t

3

RESUMEN RELINION GRUPO DE TRABAJO BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
7 dejunio de2016

Se inicia la reunión con la presencia de 5 asistentes, incluidos el vocal de PSOE, ex vocal de EU quien
toma acta y la vocal de ValC, coordinadora del grupo. La asistencia se incrementa hasta 9 personas al
final de la misma

-Se decide organizar grupos de trabajo en función de la disponibilidad de personas que
quieran trabajar en los distintos campos a desarrollar.
- Pepa presenta un ambicioso y completo Plan de Trabajo. Tras su debate y análisis por
los presentes, se llega a la conclusión de que el Plan de Trabajo presentado es demasiado amplio
para asumirlo actualmente en su totalidad y que es preciso identificar los temas prioritarios para
empezaÍ atrabajar. Para eso el primer paso debe ser contactar con las asociaciones y grupos que
están trabajando actualmente en el Distrito, para convocarlas a una reunión y poner en común
las experiencias de su labor e identificar las necesidades sociales más urgentes en Ciutat Vella.

de la Comisión de Cultura el listado de

Vicþ

que aporte parala próxima reunión
Entidades Ciudadanas que están inscritas en el

-Se acuerda solicitar a nuestra dinamizadora

Ayuntamiento de Valencia.

Trini

AAVV del Centro Histórico , se aprueba
por unanimidad que nuestro Grupo de trabajo presente una moción al Pleno de la Junta de
Distrito de Ciutat Vella en la que se solicite la habilitación urgente como dormitorio para
personas sin techo de los dos pisos , propiedad de Patrimonio Municipal , situados en la Cl
- A propuesta de

, de la Coordinadora de

Maldonado , frente a la comisaria delapolicía nacional.

