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JOAN RIBÓ CANUT
ALCALDE DE VALÈNCIA

FA SABER:
El ban de Falles, de 14 de febrer de 2019, establix diverses mesures de seguretat a l’entorn de
Russafa.
La Comissió de la Falla Cuba-Literat Azorín va presentar, amb data 19 de febrer de 2019, escrit
per a comunicar la no realització d'espectacles d'encesa en la il·luminació dels seus carrers.
Consta en l'expedient un certificat de la Secretaria de la Junta Local de Seguretat Ciutadana de
la ciutat de València, celebrada el dia 27 de febrer de 2019, en el qual s’indica que en l'acta
d'esta sessió consten els aspectes del punt tercer de l'orde del dia “Mesures de seguretat amb
motiu de les pròximes festes falleres” i, en concret, el relatiu al barri de Russafa per la
declinació de la comissió fallera esmentada en el punt anterior.
A la vista dels informes emesos pel Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en
Emergències i Protecció Civil, així com Policia Local, és procedent deixar en suspens els
aspectes del ban de Falles 2019 relatius a Russafa.

DISPOSE
Deixar en suspens les referències a Russafa que recull el ban de Falles, de 14 de febrer de
2019, de conformitat amb l'annex que a continuació es detalla:
ANNEX
Del títol del punt 2., eliminar ”I RUSSAFA”, de manera que queda: 2. ESTACIONAMENT I
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA A CIUTAT VELLA.
• Del punt 2.2., eliminar les tres últimes frases del primer paràgraf: “així com als carrers de
Cuba entre la Gran Via de les Germanies i el carrer dels Centelles), el carrer del Literat Azorín
(entre el carrer de Cuba i el carrer de les Filipines) i el carrer del Pintor Gisbert en els dies
regulats per la il·luminació especial d'este ban.
• Del punt punt 2.4, eliminar l'últim paràgraf complet: “Amb motiu de l'encesa de la
il·luminació de la Falla Cuba-Literat Azorín, des del dia 8 de març fins al 19 es retiraran les
taules i cadires, en l'horari de 19:30 hores fins a les 02:00 hores de l'endemà, als carrers de

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL DE L' ADMÓ MUNICIPAL - TITULAR
ORGAN DE SUPORT A JGL
ALCALDE - ALCALDIA

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
07/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

JUAN RIBO CANUT

08/03/2019

ACCVCA-120

2423751743564351070

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: QjFo WH0e lSDg Nu8i eYWy R0Hv n7c=

Cuba (des de la Gran Via de les Germanies fins al carrer dels Centelles), al carrer del Literat
Azorín (entre els carrers de Cuba i de les Filipines; al carrer del Pintor Gisbert, a la plaça de
Manuel Granero, així com en els xamfrans de les esmentades vies. No obstant això, durant els
dies 11, 12 i 13 de març la retirada de taules i cadires es realitzarà de 19:30 fins a les 22:00
hores.”
•Del títol del punt 3., eliminar “I BARRI *RUSSAFA”, de manera que queda: 3. REQUERIMENTS
ESPECIALS DE SEGURETAT A L’ENTORN DE L’AJUNTAMENT
• Del títol del punt 3.1, eliminar “I BARRI DE RUSSAFA“, de manera que queda: 3.1. Entorn de
l’Ajuntament.
•Modificar l'últim paràgraf del punt 3.1 anterior a l'apartat d'AJUNTAMENT, de manera que
queda: Les vies definides per a l'entorn de major concentració de persones durant les festes
són les següents:
•Del punt 3.1., eliminar tot el contingut de l'apartat RUSSAFA, incloent-hi els últims dos
paràgrafs:
-Vies d'Emergència:
o c/ Literat Azorín des de c/ Cuba fins a c/ Filipines, incloent-hi la superfície
de tots els xamfrans de l'encreuament de c/ Cuba amb c/ Literat Azorín.
-Vies d'Evacuació:
o c/ Pintor Gisbert entre c/ Cuba i c/ Filipines.
o c /Cuba entre c/ Literat Azorín i plaça de Manuel Granero.
o Plaça de Manuel Granero entre C/ Cuba i c/ Filipines.
-Vies Lliures d'Obstacles:
o C/ Cuba, des de GV Germanies fins a c/ Literat Azorín, incloent-hi la superfície de tots els
xamfrans d'encreuaments de carrers.
La vies lliures d'obstacles, evacuació i emergència es mantindran durant tots els dies en què es
realitzen els espectacles d'il·luminació, així com durant la nit de la cremá del dia 19 de març. En
estes zones es recomana evitar portar tot tipus d'elements que puguen constituir obstacles en
cas d'evacuació.
• Del punt 3.2. Altres requeriments eliminar el paràgraf tercer: “La comissió que realitze
espectacle d'encesa de llums en la zona de Russafa ha de comunicar a la Policia Local el
calendari de la realització amb detall dels horaris per a cada dia. En cas de modificació d'algun
dels horaris previstos s'ha de comunicar a Policia Local amb suficient antelació. Així mateix,
durant la realització dels espectacles ha d'haver-hi una persona responsable en el lloc de
comandament preventiu establit, per la qual cosa s'ha de comunicar a la Policia Local la relació
de persones responsables, així com dates, horaris i telèfon de contacte d'estes”.
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• Del punt 3.2., Altres requeriments, eliminar el paràgraf quart: “Les vies lliures d'obstacles,
evacuació i emergència es mantindran durant tots els dies en què es realitzen els espectacles
d'il·luminació, així com durant la nit de la cremà del dia 19 de març”.
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