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ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RUSSAFA DEL DIA 31 D'OCTUBRE DE 2018
En la seu de la Universitat Popular Popular "Na Rovella" sita en c./ Arabista Ambrosio
Huici s/n, sent les 19 hores 11 minuts del dia 31 d´octubre de 2018, davall la Presidència de doña
Isabel Lozano Lázaro es va reunir en sessió ordinària el Consell de Districte de la Junta
Municipal de Russafa amb l´assistència dels següents components: pel grup Compromís. els
senyors Vicent Josep Puchades Vila, Jordi Durban Sánchez i Dídac Botella i Mestre. Pel grup
municipal socialista la senyora Mª Luz Bugallo Salomón i el senyor Javier García Safont. Pel
grup València en Comú, la senyora Mª Teresa Faus Boronat. Pel grup municipal popular el
senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz i la seyora Cristina Diego Martí. Pel grup municipal
Ciutadans-Partit de la Ciutadania el senyor Vicente Lucas Andrés Raga i el senyor Antonio
Blanco Sánchez, actuant com a Secretari el senyor Vicent Morant Deusa. Assistix a la sessió amb
veu però sense vot, el regidor del grup municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania, el senyor
Manuel Camarasa Navalón.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 11 de juliol de 2018.
El acta de la sesión anterior celebrada el 11 07 2018 fue aprobada por unanimidad.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informe de Presidència.
Per la senyora Presidenta, Isabel Lozano Lázaro, es va presentar el següent informe:

.
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##ANEXO-1658858##

Informa Presidència Consell JMD de Russafa
31 d’octubre 2018

1.

Protocol Activitats de la Junta Municipal:

Cada Junta municipal de districte o poble té assignat un pressupost anual per a la
realització d'activitats organitzades pels grups de treball. Aquest pressupost és assignat
pel servei de descentralització seguint els criteris de població i posant un mínim
corrector de 12.000 euros.
A partir d'ara, cada JMD tindrà uns diners assignats per a les activitats de la JMD, és a
dir, no solament el grup de treball de cultura tindrà un pressupost assignat sinó que
s'assignarà el pressupost per a tots els grups de les JMD amb la finalitat de que aquells
grups que vulguen realitzar activitats que requerisquen d'un pressupost puguen
realitzar-les.
Per a poder planificar les activitats del 2019 amb temps adequat, s'ha treballat entre
les presidències de les JMD el següent protocol que us expliquem:
Entre octubre i desembre es reuneixen els diversos grups de treball i les persones que
en ell participen porten propostes d'activitats per a aquest grup de treball.
Aquestes propostes han de detallar-se de la següent forma:
1.- Títol de l'activitat.
- Temàtica i continguts
2.- Grup de treball que presenta.
- Coordinador/a del GT
- Nombre aproximat de participants al GT
3. - Objectius (general i específics)
4.- Valoració econòmica aproximada de l'activitat o esdeveniment
4.- Població a la qual va dirigida
5.- Dates de desenvolupament del projecte i temps benvolgut.
Una vegada s'hagen exposat les diferents propostes en els grups de treball, en el si del
mateix grup es realitzarà una priorització de les activitats per mitjà de consens entre
tot el grup.
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Posteriorment, les coordinacions de cada grup, el/a animador/a i les presidències de la
JMD es reuniran per a veure el nombre de propostes que té cada grup i arribar a un
consens per al repartiment pressupostari entre les activitats proposades pels grups.
Aquest repartiment es farà sempre tenint en compte:
- Criteri econòmic: Que l'activitat no tinga un pressupost major del 30% del
pressupost total de la JMD
- Criteri d'interès general, sent propostes que fomenten la participació del major
nombre de veïnat possible.
-

Perspectiva de gènere i intercultural així com respecte als drets humans.

- Prioritzar les propostes que no tinguen ànim de lucre, fomenten el
cooperativisme, i tinguen en compte criteris com l'afavorir el ben comú, la
sostenibilitat ambiental, el respecte als drets humans i la igualtat de gènere.
Una vegada consensuades les activitats que realitzaren els diferents grups de treball de
la JMD, aquestes s'hauran d'aprovar en el primer consell de l'any (gener).
Així mateix, per a afavorir la difusió i comunicació de les activitats, des del servei de
descentralització, per mitjà dels/as animadors/as de les JMD, recopilaren
trimestralment les activitats que es van a realitzar en el següent trimestre per a poder
difondre-les amb un cartell conjunt per cada JMD en els canals propis de l'Ajuntament
(cartels, web, App i Bussi).
Amb la finalitat de poder dur a terme aquesta comunicació, s'hauran d'informar de les
activitats amb la següent periodicitat:
Activitats de gener a març: Informar-les a l'inici del mes de gener (primera quinzena)
Activitats d'abril a juny: Informar-les en el mes de març (primera quinzena) Activitats
de Julio a setembre: Informar-les en el mes de juny (primera quinzena)
Activitats d'Octubre a Desembre: Informar-les en el mes de setembre (primera
quinzena)
2.

Pressupost para la JMD:

Seguint el criteri de població i amb un mínim corrector de 12.000 euros, aquesta Junta
municipal de Russafa tindrà per al 2019 un pressupost total de 23.711,00 €
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3.

Subvencions de foment de la participació ciutadana:

Respecte de les sol·licituds de Subvencions destinades al
foment de
l'associacionisme exercici 2018, que no han sigut excloses pels motius establits en la
convocatòria i conforme a la normativa aplicable s'informa:
En data 5 d'octubre s'ha aprovat l'Acord pel qual es concedeixen les subvencions
sol·licitades a les següents associacions:
-

Mes de Dues –Família Nombroses de València
Escola de Musica Amparo Iturbi
Asoc.Valen. Afectats Fibromialgia AVAFI

2.500€
2.500€
2.500€

Declarant-se excloses les següents:
-

Caritas Parroquial Santa Marta
Associació Internacional Món Solidari
Imaginave
Murga Lunatika

Clàusula 7-b)
Clàusula 7-i)
Clàusula 7-b)
Clàusula 7-a)

Així mateix es va a declarar exclosa la sol·licitud presentada per l'AV Carrera Font
d´en Corts per no reunir els requisits inclosos en la clàusula Sisena relativa als
terminis de presentació
Queden pendents de pagament i en tràmit trobant-se l'expedient en el Servei de
Fiscal Despeses les següents associacions
-

Ampa CEIP Sant Joan de la Ribera.
Unió de consumidors de València.

1.500€
2.500€

Així mateix i després de la modificació de l'acta per a donar cabuda a les
associacions amb una puntuació inferior a 50 punts queda pendent de tràmit la
sol·licitud de l'Associació Avda La Plata –adjacents.
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4.

Decidim València:

El passat 30 de setembre van finalitzar les votacions de la quarta edició de DecidimVLC.
Els projectes més votats que es realitzaren en els districtes corresponents d'aquesta
Junta Municipal són:
EIXAMPLE
Projecte
Donar continuïtat vianants al passeig central del Regne de València
Modificació, adequació y equipament de la Biblioteca del Barri de Russafa
Remodelació Integral de la Plaça de Russafa: Una plaça per les persones

Vots
337
325
288

Cost
16.500
30.000
314.428
360.928

Queden fora:











Punt de recarrega de vehicles elèctrics
Mes seguretat per els peatons i un camí per curt per creuar GGVV-Russafa
***Cyber-Espai Russafa*** Joves amb noves tecnologies
Eixamplament de les voreres al carrer Alacant i ciclocarrer
Ni un gronxador al Eixample, posem algú almenys
Moll 3 de les Naus de Ribes: 1032 m2 d’ús veïnal
Eixample de la vorera i arborització del carrer Cabo Jubi amb carrer Centelles
Finalització de la reurbanització a Russafa
Peatonalització carrer Jorge Juan. Recuperació espai públic
Millora dels accés als dos col·legis de Pla del Remei

L'ajust pressupostari d'aquest districte s'ha realitzat atenent al punt 5.2 de les bases que
regulen el procés DecidimVLC i que indica que "el cost de la proposta que estimen els Serveis
Tècnics de l'Ajuntament és estimatiu, de manera que l'assignació final en el repartiment
econòmic podrà variar fins a un 15% per poder quadrar el pressupost assignat a cada districte.
QUATRE CARRERES
Projecte
Renovació dels llibres a Biblioteca Publica Joaquin Martín Gadea
Reforma o canvi piscina municipal Font de Sant Lluis
Enllumenat i mobiliària urbà a la Plaça Pedagog Pestalozzi
Reparació de voreres a Montolivet
Nova zona verda a Montolivet (Penyagolosa – Amado Granell)
Equipament informàtic i de cuina
Millora d’il·luminació carrer Escriptor Rafael Ferreres (Barri Montolivet)

Vots
504
482
404
375
35
357
325

Cost
5.000
130.000
49.378
120.000
120.000
15.000
74.020
540.998

Queden fora:
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 Instal·lació de mampares de protecció escolar
 Enjardinament solar al Barri de Montolivet
 Per un accés a València més amable
L'ajust pressupostari d'aquest districte s'ha realitzat atenent al punt 5.2 de les bases que
regulen el procés DecidimVLC i que indica que "el cost de la proposta que estimen els Serveis
Tècnics de l'Ajuntament és estimatiu, de manera que l'assignació final en el repartiment
econòmic podrà variar fins a un 15% per poder quadrar el pressupost assignat a cada districte.

Recordem que l’acord de l’equip de govern es començar la tramitació d’aquest
projectes a l’any 2019. Aquest any tots els serveis tindran els diners en el pressupost
de 2019.
Us recordem que podeu seguir l’estat d’execució de tots els projectes de Decidim VLC
a la web: decidimvlc.valencia.es a l’apartat d’edicions anteriors.

5. Altres informacions
La Presidenta trasllada al Consell alguna informació més relatives a accions dutes a
terme per regidories en l’àmbit de la Junta municipal de Russafa:




El nou Camí Escolar cal el CEIP Jaume Balmes, amb millora de l’entorn escolar
duta a terme per la Regidoria de Mobilitat Sostenible, consistent en canvis a
nivell semafòric i avisadors acústics així com en la instal·lació de marcadors i
senyalització horitzontal.
La recent formalització per la Regidoria de Contaminació Acústica del contracte
per al subministrament i instal·lació de 15 sensors acústics i 7 plafons
informatius dels nivells sonors en el barri de Russafa, creant una xarxa de
vigilància del soroll de manera automàtica i continua les 24 hores del dia durant
els 7 dies de la setmana, contribuint a la conscienciació i sensibilització de la
població envers el soroll ambiental a la via pública.
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3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de les propostes dels grups de treball.
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##ANEXO-1658916##

Per la vocal-coordinadora del grup d´urbanisme, la senyora Teresa Faus Boronat, es presentà
el següent informe:

Desde el anterior Consejo de Distrito, el Grupo de Trabajo de Urbanismo se ha reunido en tres
ocasiones:
La Primera, el 30 de mayo de 2018. Fue una reunión informativa del DecidimVLC 2018-2019,
que tuvo lugar en la UP Rovella y contó con la presencia de la concejala de participación
ciudadana Neus Fabregas y con la también concejala y presidenta de esta Junta Municipal,
Isabel Lozano.
Se nos informó de las novedades (una de ellas es que en esta ocasión, las fases de
presentación de propuestas y apoyos ciudadanos iban separadas en el tiempo) y del
calendario
7-21 junio: Presentación propuestas
22 junio – 5 julio: Apoyos
6 julio – 14 septiembre: Estudio viabilidad
15-30 septiembre: Votaciones
Como la fase de presentación de propuestas comenzaba de inmediato, en esa misma reunión
se repartieron los formularios para la presentación de propuestas y se acordó una nueva
reunión.
La segunda reunión tuvo lugar el 7 de junio, también en los locales de la UP Rovella. En esa
ocasión nos dividimos en dos grupos. Uno para las propuestas del Distrito de L’Eixample: Pla
del Remei, Russafa y Gran Vía. Otro para las propuestas del Distrito de Quatre Carreres:
Monteolivete, En Corts, Malilla, Fuente San Luis, Na Rovella, La Punta y Ciudad de las Artes y
las Ciencias. Se presentaron muchas propuestas y como debíamos elegir 7 de cada distrito,
acordamos celebrar una tercera reunión.
La tercera reunión tuvo lugar el 14 de junio, en el Centro de Información Juvenil de Russafa. En
esta reunión seguimos separados en dos grupos, uno por cada distrito. Se presentaron nuevas
propuestas y se consensuaron las siguientes:
Por el Distrito de L’Eixample:
ZONA NARANJA RUZAFA CON APLICACIÓN MOVIL COLABORATIVA QUE GESTIONE SUS PLAZAS
REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE RUSSAFA: UNA PLAZA PARA LAS PERSONAS
Muelle 3 de las naves de Ribes: 1032 m2 de uso vecinal
Puntos de recarga de vehículos eléctricos
Más seguridad para los peatones y un camino más corto para cruzar GGVV-Ruzafa
Ensanchamiento de las aceras en la calle Alicante y ciclocalle.
Mejora de los accesos a los dos colegios de Pla del Remei
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Por el Distrito de Quatre Carreres:
Mejora de las aceras en la Avd. Jesús Morante Borrás, entre nº 130-164 (La Punta
PÈRGOLA PER A ACTIVITATS MUSICALS I CULTURALS AL BARRI DE MALILLA
Ajardinar solar y parque infantil detras del Ambulatorio de Especialidades
Instalación de mamparas de protección escolar
Equipamiento informático y de cocina
Cometida de agua y/o cuarto de baño en local de la A. Vv.
Renovación de libros en Biblioteca Pública Joaquín Martín Gadea
La ventaja de estas propuestas consensuadas en el Grupo de Trabajo es que pasan a la fase de
estudio de viabilidad por parte de los técnicos del Ayuntamiento sin necesidad de obtener
apoyos de la ciudadanía.
Las propuestas presentadas en el Grupo de Trabajo que no obtuvieron su respaldo, fueron
presentadas de forma individual, antes del 21 de junio, día en que finalizaba el plazo para
hacer propuestas.
Cualquier persona puede hacer una propuesta de inversión sin necesidad de pasar por los
Grupos de Trabajo. La ventaja de haber pasado por estos grupos, es que aquí se dan unas
pautas de cómo presentar las propuestas: qué son bienes de inversión y qué no lo son, qué es
competencia municipal y qué no.
Algunas de las propuestas presentadas no cumplen las bases y por tanto ni siquiera pasarán a
la fase del estudio de viabilidad. No obstante, hay colectivos que, aún sabiendo que no
pasarán, deciden presentarlas para hacer públicas sus reivindicaciones y el apoyo de la
ciudadanía.
Desde el día 22 de junio y hasta el 5 julio estuvo abierto el plazo para que la ciudadanía avalara
las propuestas individuales. Estas propuestas debían obtener 30 apoyos para pasar a la
siguiente fase. Algunas las han conseguido y otras no:
El resumen por distritos es el siguiente:
Propuestas Distrito L'Eixample
Consensuadas en el Grupo de Trabajo
Individuales
Total

Presentadas
7
24
31

Pasan
7
15
22

Propuestas Distrito L'Eixample

Presentadas Pasan

Consensuadas en el Grupo de Trabajo
Individuales
Total

7
34
41

7
16
23

Desde el 6 julio y hasta el 14 septiembre se hará el estudio de viabilidad de las propuestas,
desde el punto de vista técnico, jurídico y económico.
Presupuesto de L’Eixample:
360.928 €
Presupuesto Quatre Carreres:
540.998 €
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A partir del día 15 de septiembre y hasta el día 30 del mismo mes se llevarán a cabo las
votaciones para decidir qué propuestas de inversión se llevan a cabo en cada distrito.
Me gustaría hacer una reunión en la semana que empieza el 17 de septiembre,
preferiblemente el martes 18, para estudiar las propuestas que han salido y su presupuesto.
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##ANEXO-1658902##

Pel vocal-coordinador del grup de cultura, el senyor Jordi Durban
Sánchez, es presentà el següent informe:

INFORME GRUP DE TREBALL DE CULTURA
Consell de Districte nº 50 (31 octubre 2018)

Des del darrer Consell de Districte celebrat el dia 11 de juliol de
2018, el Grup de Treball de Cultura de la Junta de Districte de
Russafa s´ha reunit en una ocasió (23 d´octubre). En aquesta
reunió, convocada a la seu de la Junta de Districte a les 19 hores
es van parlar i debatre els següents assumptes:

Ordre del dia reunió 23 d´octubre

1.- Premis de la Junta. Votació de les
candidatures.
2.- Propostes i suggerències.
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DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

1.- Premis de la Junta. Votació de les
candidatures.
Els premis institucionals de la Junta Municipal de Russafa, que
seran lliurats al llarg del mes de Novembre, volen distingir, per la
seua rellevància i la vinculació amb el districte, determinades
persones, entitats i comerços que, per la seua trajectòria
personal i/o professional, han contribuït a la millora econòmica i
cultural de les veïnes i els veïns del districte de Russafa. Així, fins
al 23 de setembre, es va obrir el termini per a que els veïns i
veïnes proposaren les persones i institucions que consideraven
eren mereixedores de ser premiades.
En aquest aspecte, les persones i entitats nomenades per al
premi foren:
Categoria personal:
Luis Piso (Cafè Ovni)
Robi Bertasi (Ràdio Russafa)
Rafael Sena i Guzmán (Associació La Brúixola)

Categoria entitat:
Cafè Ovni
Jarit Associació civil
Col·lectiu Russafí
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Categoria Comerç
Bar ché taberna vasca
Horno San Bartolomé
Sala Russafa
Aluper
Kowalski Bellas Artes
Cinestudio d´Or
Els premiats finalment van ser:
Categoria personal: Rafael Sena i Guzmán.
Categoria comerç: Cinestudio d´or.
Categoria entitat: Jarit Associació civil.
En el mateix punt de l´ordre del dia, i atès que el lliurament
dels premis tindrà lloc a l´escola d´Artesans de València, el tècnic
municipal comenta que al llarg de la sessió es farà un lliurament
a l´Escola pels seus 150 anys d´existència.

2. Propostes i suggerències

El coordinador del grup va comentar les activitats
realitzades a llarg de l´any i especialment des del darrer consell
de districte:
*20 juliol: Actuació Nius de Nit de Festes de la Fonteta.
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* 11agost: Actuació en les festes de la Font d´Encorts.
*22setembre: Competició de Vela Llatina al Perellonet +
col·laboració amb Russafa Escènica (El ruido contra mí, yo contra
el ruido).
* 30 setembre: Col·laboració amb Russafa Escènica.
*6 i 7 0ctubre. Cinema i debat AAVV Mont Olivet.
Pel que fa a les activitats pendents de realitzar:
Octubre-Novembre: taller de teatre infantil al col·legi públic
la Fonteta.
Novembre: Curs de cinema en col·laboració amb la
Universitat Popular (termini d´inscripció fins al 2 de novembre).
-Mostra de teatre “La manta al coll”, el proper 9 de
novembre a les 19 h en les escoles d´Artesans amb la
representació “La balada dels tres innocents”.
-Taller de ceràmica en col·laboració amb Russafart.
-Cinema i debat a la Font de Sant Lluís.
-Contacontes al Perellonet i Font d´en Cort o la Punta.

Pel que fa als diferents concursos en marxa, recordem que
aquesta junta organitza concursos de Relat curt i Còmic (plaç de
presentació des del 3 de setembre a 4 d´octubre de 2018),
Científic-Tecnològic i Fotografia ( del 12 de juny al 17 de juliol de
2018; adjuntem acta).
Des de l´última reunió, els diferents jurats des premis ja
s´han reunit per triar les persones guanyadores en cada
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categoria. El coordinador vol agrair a totes les persones
voluntàries implicades en aquest jurat la seva participació.

En el mateix punt de l´ordre del dia, a instàncies de
Presidència de la Junta, el coordinador presenta un
esdeveniment que tindrà lloc al llarg de l´any que va amb càrrec
al pressupost del grup de treball de cultura: aquesta Junta de
Districte pretén retre homenatge a Maria Moliner, una
reconeguda bibliotecòmana i lexicògrafa que va viure a València
des de 1930 a 1946. La informació continguda en un dossier
documental elaborat per Maria José Martínez i Mercedes Quilis
de la Universitat de València (adjunt a aquest informe) esmenta
que Maria Moliner va viure a l´entresol del número 22-26 de la
Gran Via Marqués del Túria. El grup de treball de cultura, després
de l´exposició de motius, va acceptar la proposta de Presidència
amb l´elaboració d´una placa que recorde la seua estada a
València en el mateix lloc on, segons l´informe, ella va viure a la
nostra ciutat.

Finalment, en el marc de presentacions de col·lectius, al
grup de treball de cultura va acostar-se Víctor, membre del
col·lectiu de recent creació Russafí per tal de presentar al grup
de treball el col·lectiu i els sues objectius. De la mateixa manera
va ser convidat a presentar el projecte a aquesta Junta de
Districte.
També va ser comentada l´existència de GESUMA, com a
projecte d´economia col·laborativa.
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##ANEXO-1658927##

Per la senyora Mª Luz Bugalla Salomón, vocal-coordinadora del grup de benestar social, es
presentà el següent informe:

INFORME GRUPO BIENESTAR SOCIAL

Listado de actividades previstas del grupo de trabajo de bienestar social
Debido a causas de tipo técnico la exposición sobre inmigración que teníamos previsto realizar
conjuntamente, el grupo de trabajo de Bienestar Social y el grupo de trabajo de Cultura, no ha
podido llevarse a cabo en el mes de septiembre como teníamos programado y hemos tenido
que posponerla para el mes de enero.
No obstante, desde el grupo de trabajo de Bienestar Social de esta Junta Municipal, queremos
informar a los vecinos que estamos trabajando en la realización de una serie actividades y
charlas informativas a realizar en los diferentes espacios municipales del distrito, sobre temas
sociales de actualidad en los que participaran ponentes expertos en los diferentes temas.

1.- Con el título “La primera Ley de Igualdad LGTBI” pretendemos abordar las dificultades del
colectivo LGTBI para su integración plena en la sociedad.
En esa charla debatiremos y reflexionaremos sobre la proposición de ley de Igualdad
LGTBI ; sobre la normalización de la diversidad sexual y de género , así como los problemas de
la identidad, la intolerancia cotidiana, la homofobia y su relación con el patriarcado y el
machismo.
2.-Con la charla titulada “Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, queremos acercar a los
vecinos el trabajo de los bomberos, policías y protección civil. ofrecerles información general
de estos profesionales y también información concreta de su labor en nuestro distrito , así
como resolver sus dudas y curiosidades acerca de estos temas.
3.- “Razones para declarar el feminismo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” es el título
de una charla en la que abordaremos la posibilidad de declarar el feminismo Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, tal y como propuso Carmen Alborch cuando recibió la Alta
Distinción de la Generalitat.
1
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En esta charla contaremos con activistas independientes de la casa de Dona de
València, de la Coordinadora Feminista y del Institut de la Dona.

4,- Hemos programado también una charla informativa sobre la “Ley de Dependencia de la
Comunidad Valenciana”.
Con esta actividad pretendemos informar a los vecinos sobre una ley que según
informa el Observatorio Estatal para la Dependencia relativo a 2017, genera 200 mil empleos
directos y el estado recauda casi 2.900 millones de euros por la aplicación de la Ley.
Además, ya que en mayor o en menor medida, todos llegaremos a ser dependientes,
esta Ley nos afecta muy directamente, ya sea por nosotros mismos o por algún familiar, y por
tanto, creemos necesario que los vecinos tengan la mayor información posible.
Datos como los resultados, quien puede solicitarla, donde dirigirse, el procedimiento,
la documentación, la valoración, etc. Serán tratados y respondidos por 2 profesionales
procedentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y del Ayto. de Valencia
respectivamente..
5.-Dada la relevancia social que tiene la violencia de género, el grupo de trabajo de bienestar
social, hemos programado también una charla sobre “Violencia de Género” en la que tres
expertas de un estudio universitario vendrán a explicarnos en qué consiste esta lacra que nos
sacude diariamente. Estas especialistas nos explicarán cómo podemos identificarla, sus
modalidades, los factores de vulnerabilidad y dónde dirigirse ante este problema.
6.-Tenemos previsto también convocar al tejido asociativo y a los vecinos de este distrito para
abordar la constitución del futuro Consejo de Salud Básico dependiente del departamento de
salud del hospital Dr,Peset.
A título informativo, los Consejos básicos de salud son órganos de participación
ciudadana que están contemplados en las leyes de sanidad de la Comunitat Valenciana, pero
que aún no cuentan con un desarrollo normativo para su implantación.
No obstante, el grupo de trabajo de bienestar social, en colaboración con todos los
vecinos interesados vamos a comenzar a abordar como sería ese futuro Consejo de Salud
Básico y a constituir una comisión provisional que se responsabilice sobre los temas que
afecten al futuro Consejo de Salud Básico.

7.- Y por último estamos trabajando también, en una propuesta de actividad educativa en
colaboración con la Plataforma per Russafa, que hemos llamado Cinema fórum Russafa, en la
que utilizaremos el cine como herramienta pedagógica y de reflexión crítica sobre temas
sociales actuales y concretos que nos inquietan y de los que necesitamos debatir.

2
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Se trata de una actividad quincenal, en la que contaremos con expertos en cine y
expertos en temas sociales para debatir y propiciar el diálogo, contrastar las distintas posturas
personales y abrir nuevas perspectivas de temas candentes.
Una película nos introducirá en diferentes temas , como la globalización, las guerras, la
violencia de género, la tercera edad , la intervención comunitaria y grupal en grupos de
exclusión, el maltrato infantil, los abusos sexuales, el movimiento LGTBI, los medios de
comunicación, la justicia, las migraciones, etc.
Con todas estas actividades queremos informar a los vecinos, ofrecerles la oportunidad de
reflexionar, de propiciar la escucha activa, pero sobre todo su participación en temas sociales
que nos preocupan y nos afectan directamente.
Gracias.

3
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4
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000246-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció que presenta el vocal del Grup Municipal Ciutadans Vicente Lucas de Andrés Raga.
Pel vocal del grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania, el senyor Vicente Lucas Andrés, es
presenta la segënt moció:
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##ANEXO-1654350##
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VICENTE LUCAS DE ANDRES
RAGA EN SU NOMBRE Y EN DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE RUZAFA.
En diciembre de 2017 acabó el plazo del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 noviembre por el que por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. Ahora mismo, el gobierno municipal tiene pendiente un porcentaje importante de edificios
e inmuebles municipales por adaptar de los que se detectaron en la auditoría de enero de 2017 como no
accesibles o mínimamente accesibles, clasificados por el gobierno municipal como “convertibles”.
Este ejemplo visible de la falta de accesibilidad, es un indicador complementario del nivel de deterioro, falta
de correcto funcionamiento, falta de mantenimiento, falta de limpieza, o incluso en según qué casos,
abandono de los inmuebles y equipamientos de propiedad municipal, tanto en su interior, como en sus
alrededores o accesos.
Desde este grupo municipal de esta junta de distrito estamos también preocupados por el abandono de los
recintos e instalaciones deportivas. El deporte es fundamental hoy en día para la sociedad, y debemos velar
para que las personas que lo practican en instalaciones municipales lo hagan en las mejores condiciones
posibles.
A continuación se indican fotos y/o detalles de los aspectos detectados:
1.-DOTACIONES DEPORTIVAS1.1.- Vallas deterioradas. PLAZA DOCTOR LLORENS.

FOTO/s:
Problemas detectados: rotura de vallas.
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1.2---.ZONA PATINAJE SKATE. JARDIN DEL TURIA FRENTE IGLESIA MONTEOLIVETE.
FOTO.- PROBLEMAS DETECTADOS.-BORDILLOS
de LA INSTALACION
DETERIORADOS Y FALTA
MANTENIMIENTO.
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2.-PODA DE ARBOLES.
FOTO/S: TRES FOTOS DE LA CALLE BERNAT DESCOLL, JUNTO COLEGIO PÚBLICO PABLO NERUDA.
Problemas detectados: ARBORLADO CON RAMAS BAJASY SETOS ASILVESTRADOS.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 D'OCTUBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA
MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

24

Data
10/04/2019
10/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5028145282231943613
7222514208709098257

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: RT5U dGtp 88RS 0XCX vFth bw5H SHk=



Avenida de Jesus Morante Borras (La Punta): ramas de árboles, arbustos y matojos que
impiden el normal tránsito de los peatones por las aceras. La poda es nula e inexistente. (se
adjunta foto)
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Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe presenta las siguientes propuestas de acuerdo:
PRIMERA. Que desde esta Junta de Distrito Municipal se inste a la Fundación Deportiva Municipal para la
subsanación en el menor plazo posible las deficiencias detectadas en las instalaciones deportivas que se
han descrito en esta iniciativa.
SEGUNDA. Que desde esta Junta de Distrito Municipal se inste a las concejalías competentes para la
subsanación de las deficiencias detectadas en los equipamientos públicos que se han descrito en esta
iniciativa.
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Després dels corresponents torns de defensa i resposta al text de la moció, s´aprovà la
següent moció alternativa amb sis vots a favor: grup Compromís, grup PSPV-PSOE, grup
València en Comú. Dos en contra: grup Ciutadans-partit de la Ciutadania i dues abstencions:
grup popular.
PROPOSTA D´ACORD ALTERNATIVA
PUNT 1 DE LA MOCIÓ
Tancaments deteriorats en la plaça del Doctor Torrent
Atenent a que es troba en termini de resolució, estar atents a la resolució dels problemes tal
i com ha anunciat la Fundació esportiva municipal en la seua resposta.
Zona de patinatge skate del jardí del Túria fron a l´església de Mont-Olivet.
Continuar amb el projecte de remodelació de la pista d´skate del tram XII del jardí del
Túria tenint en compte les necessitats dels propis usuaris tal i com està
previst que s´incloga dins dels pressupostos 2019.
PUNT 2 DE LA MOCIÓ
Continuar amb la gestió de jardineria iniciada per la delegació de Parcs i Jardins per
afavorir la biodiversitat i incorporar criteris mediambientals en l´estructura i manteniment de les
unitats enjardinades i escocells, seguint la planificació marcada de sega d´escocells i unitats
enjardinades quan la vegetació estiga agostada.

5
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, sobre Inversions en els barris de l'Eixample.
En la anterior sesión del Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Ruzafa, celebrada el
pasado mes de julio, quedaron pendientes de contestación las siguientes preguntas, sin que
tampoco conste la información solicitada, específicamente referida a los barrios del distrito de
L´Eixample, en los Estados de Ejecución del Presupuesto Municipal que figuran en la web del
Ayuntamiento.
Por todo ello, se formulan de nuevo por el vocal que suscribe, en su nombre y en el del
Grupo Municipal Popular, las siguientes preguntas:
1.-Respecto al Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia en los años 2016 y 2017 ¿Qué
inversiones se ha realizado en los barrios de l´Eixample?
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2.-Respecto al Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para el presente año ¿Qué
inversiones se han realizado en cada uno de los barrios que componen el distrito de l´Eixample?
3.-¿Qué inversiones quedan pendientes de realizar con cargo al presupuesto actual en los
barrios de l´Eixample?
4.-Solicitamos se nos facilite un desglose detallado tanto de las inversiones realizadas –en
los años 2016, 2017 y 2018- como de las inversiones previstas y pendientes de realizar a lo largo
del presente año

Alejandro Fernández-Checa Ruiz
RESPUESTA:
RAMON VILAR ZANON - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'HISENDA
PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO POPULAR
05673 2018 23 - Inversiones en els barris de L'Eixample.
CONSEJO DISTRITO JUNTA MUNICIPAL RUZAFA
ASUNTO: Inversions en l'Eixample.
En relación a la pregunta formulada por el Grupo Popular, relativa a Inversions en
L'Eixample:
Se pueden consultar dichas invesiones en la página web del Ayuntamiento donde están los
Estados de Ejecución del Presupuesto, que tanto mensual como trimestralmente se dan cuenta al
Pleno.
La aplicación presupuestaria correspondiente a Inversiones está comprendida en el capítulo
VI del Presupuesto.
6
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, en relació a la Mobilitat a Russafa.
En relación con la posible implantación en el barrio de Ruzafa de las zonas naranja y/o
verde o su declaración como Área de Prioridad Residencial, el vocal que suscribe formula las
siguientes preguntas:
1.-¿Tiene previsto el Gobierno municipal impulsar la implantación de la zona naranja en el
barrio de Ruzafa?
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2.-¿Tiene previsto el Gobierno municipal impulsar la implantación de la zona verde en el
barrio de Ruzafa?
3.-¿Tiene previsto el Gobierno municipal impulsar la declaración del barrio de Ruzafa
como Área de Prioridad Residencial?
4.-¿La implantación de cualquiera de estas medidas en el barrio de Ruzafa irá precedida de
un proceso de consulta a los vecinos, comerciantes y hosteleros?
5.-¿Se pactará con ellos la implantación de estas medidas?

Alejandro Fernández-Checa Ruiz
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
Respuesta Única:
Efectivamente, tras la reurbanización de Ruzafa por el anterior gobierno municipal,
realizada sin tener en cuenta las necesidades y la operatividad del barrio y sus residentes, ni
realizar consulta alguna con los mismos (no hace falta recordar que se reurbanizó sin prever ni
señalizar el obligado ejercicio de carga y descarga), la actual corporación no dejará de contar con
su aprobación para la instauración de cualquier medida encaminada a mejorar su bienestar,
atender su petición de que se acabe con el uso y abuso de sus calles para estacionar
incorrectamente y generar molestias, siempre teniendo en cuenta las necesidades de logística para
que los comercios de la zona puedan funcionar con normalidad, generando las mínimas molestias
posibles.
7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, relativa a la Poda de l'arbratge del barri de Malilla.Poda de l'arbratge del
barri de Malilla.
En relación con el asunto de referencia, el vocal que suscribe formula, en su nombre en el
del Grupo Municipal Popular, las siguientes preguntas:
¿Cuál es la planificación de poda del arbolado en el barrio de Malilla para lo que resta de
2018?
¿Y durante el primer semestre de 2019?
¿Qué actuaciones de poda de arbolado se han llevado a cabo en el barrio de Malilla en los
que llevamos de año 2018?
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 D'OCTUBRE DE 2018
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¿Cuándo se va a proceder a la poda del arbolado existente en la calle Pianista Amparo
Iturbi esquina con la Carrera de Malilla?
¿Cuándo se podó por última vez el arbolado existente en la calle Pianista Amparo Iturbi
esquina con la Carrera de Malilla?
Alejandro Fernández-Checa Ruiz
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

1. La programació d’esporga es publica mensualment en la pàgina web de l’Ajuntament i es
pot
consultar
en
el
següent
enllaç:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/jardines_accesible.nsf/vDocumentosTituloAux/Programaci%C3%B3n
En la campanya d’esporga de fructificació de moreres d’hivern de 2018/2019 estan
inclosas els següents carrers amb moreres de fruit del barri de Malilla:
Alquera de la Comtessa 32 unitats de Morus alba.
Bernardo Morales Sanmartín 11 unitats de Morus alba.
Bernat Descoll 26 unitats de Morus alba.
Isla Cabrera 27 unitats de Morus alba.
Margallons 8 unitats de Morus alba.
Pedreguer 35 unitats de Morus alba.

2. Es continuara amb l’esporga de moreres durant l’hivern. La resta de la programació la
podran consultar, mensualment, en la pàgina de l’Ajuntament, en l’enllaç següent:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/jardines_accesible.nsf/vDocumentosTituloAux/Programaci%C3%B3n%20d
3. Un total de 192 actuacions d’arbrat, 155 actuacions de poda programades, 10 actuacions
de recollida de fruit en tarongers i 27 actuacions atenent avisos puntuals.
4. L’arbrat del carrer Pianista Amparo Iturbi (Acer negundo, Schinus molle, Catalpas i la
resta de l’arbrat que ho necessite) s’esporgaran durant la campanya de poda de l’hivern
2018/2019.
5. Referent al carrer pianista Amparo Iturbi informem que els falsos pebrers (Schinus
molle) del carrer es van esporgar per última vegada al setembre de 2017. Les Catalpes es van
esporgar totes en agost de 2017. I per altra banda s’han fet nombroses actuacions puntuals en els
Acer negundo durant l’any 2018.
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8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, relativa al Manteniment i Neteja del nou Parc de Malilla.
En relación con el asunto de referencia, el vocal que suscribe formula, en su nombre en el
del Grupo Municipal Popular, las siguientes preguntas:
¿Está llevando a cabo el Ayuntamiento de Valencia, a través de las correspondientes
contratas municipales, las labores de mantenimiento, limpieza, poda del arbolado, limpieza de
alcorques, etc. en el nuevo Parque de Malilla?
En caso afirmativo, ¿desde qué fecha?
En el caso de respuesta negativa, ¿cómo se están llevando a cabo estas labores en el nuevo
Parque de Malilla?
Alejandro Fernández-Checa Ruiz
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. No.

1. El manteniment i gestió integral del Parc de Malilla es du a terme per part de l’OAM de
Parcs i Jardins, des del 7 de març de 2018, per acord de la Junta de Govern.

9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, relativa al Pla d'ajust de terrasses en Russafa.
EUSEBIO MONZO MARTINEZ - PORTAVEU - GRUP MUNICIPAL POPULAR
En la anterior sesión del Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Ruzafa, celebrada el
pasado mes de julio, se formuló la siguiente pregunta en relación con el Plan de ajuste de terrazas
en Ruzafa: “¿En qué estudio o estudios se basa el Plan? Se solicita copia de dichos estudios”.
La contestación recibida fue: “En l’article 59 de l’ordenança d’ocupació del domini públic
municipal aprovada pel seu grup municipal a 2014”.
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Lo cierto es, sin embargo, que lo que el citado artículo 59 establece es que “Cuando por el
Ayuntamiento se constate, a la vista de las nuevas peticiones de ocupación y de las terrazas ya
autorizadas en un determinado ámbito, que existe una saturación de terrazas en el dominio
público, lo límites máximos señalados en el artículo anterior se reducirán aplicando los criterios
correctores en función del grado de saturación de la zona”.
A este respecto, el vocal que suscribe formula, en su nombre y en el del Grupo Municipal
Popular, las siguientes preguntas:

1.-¿Cuáles son los criterios correctores, a los que se refiere el referido artículo 59, que se
han aplicado para la reducción de terrazas en Ruzafa?
2.-¿En qué estudio o estudios se basa el Plan para determinar el grado de saturación de la
zona en función del cual se aplicarán los citados criterios correctores? Se solicita copia de dichos
estudios.

Alejandro Fernández-Checa Ruiz
RESPUESTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'ESPAI PÚBLIC
PRIMERA- Los criterios que se han aplicado para la reducción de terrazas en Ruzafa han
sido fijados por los Arquitectos Técnicos del Servicio de Ocupación del Dominio Público
Municipal, entre los que se encuentran:
- Banda Libre Peatonal junto a fachada de 1,80 m de anchura libre mínima, según art. 5
del Anexo a la Orden VIV/561/2010 (BOE 11/03/2010).
- Separación de 0,50 m desde la terraza hasta el bordillo o carril bici, según artículo 62 de
la ORODPM.
- La anchura de la terraza no puede ser en ningún caso inferior a 0,70 metros (mesa
estándar).
- La anchura de la terraza no puede ser superior a la banda libre peatonal.
- La terraza ha de ser paralela a fachada (o a bordillo según el caso), por lo que no se
aceptan terrazas perpendiculares a fachada.
- No se autorizan colindantes, por saturación según art. 59 de la ORODPM.
- No se autorizan toldos fijos por el impacto visual que suponen, al amparo del artículo 71
de la ORODPM.
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- No se pueden ocupar los alcorques ni los vados según art. 57.1 de la ORODPM.
- En los chaflanes, además de lo anterior:
Banda Libre Peatonal junto a fachada de 2,00 m según el art. 62.3 de la ORODPM
No se puede ocupar el pavimento señalizador según el art. 57.1 de la ORODPM
Respetar los tránsitos peatonales en todas direcciones
Despejar la zona central de los chaflánes, desplazando las terrazas hacia los bordillos.
SEGUNDA- El Plan de ajuste de terrazas se inicia a raíz de una investigación iniciada de
oficio por el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana sobre contaminación acústica en la
ciudad de València en la que analiza de forma pormenorizada los principales problemas de la
capital, entre los que se encuentra la instalación de terrazas. Como consecuencia de la Ley
Antitabaco la proliferación de mesas y sillas en la vía pública es tan elevada que además de las
molestias acústicas que generan este tipo de instalaciones a los vecinos, hay zonas como es el
caso de Ruzafa, donde apenas se puede transitar por la calle. En consecuencia, el Síndic de
Greuges pidió al Ayuntamiento de València un incremento en el control y la vigilancia sobre las
terrazas para que cumplan con las autorizaciones concedidas. Asimismo, consideró adecuado
dejar de conceder nuevas autorizaciones o ampliación de las otorgadas en aquellas zonas donde
exista saturación acústica.

PRIMERA- Els criteris que s'han aplicat per a la reducció de terrasses en Russafa han sigut
fixats pels Arquitectes Tècnics del Servei d'Ocupació del Domini Públic Municipal, entre els
quals es troben:
- Banda Lliure Per als vianants al costat de façana d'1,80 m d'amplària lliure mínima,
segons art. 5 de l'Annex a l'Ordre VIV/561/2010 (BOE 11/03/2010).
- Separació de 0,50 m des de la terrassa fins a la vorada o carril bici, segons article 62 de la
ORODPM.
- L'amplària de la terrassa no pot ser en cap cas inferior a 0,70 metres (taula estàndard).
- L'amplària de la terrassa no pot ser superior a la banda lliure per als vianants.
- La terrassa ha de ser paral·lela a façana (o a vorada segons el cas), per la qual cosa no
s'accepten terrasses perpendiculars a façana.
- No s'autoritzen confrontants, per saturació segons art. 59 de la ORODPM.
- No s'autoritzen tendals fixos per l'impacte visual que suposen, a l'empara de l'article 71 de
la ORODPM.
- No es poden ocupar els escocells ni els guals segons art. 57.1 de la ORODPM.
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- En els xamfrans, a més de l'anterior:
Banda Lliure Per als vianants al costat de façana de 2,00 m segons l'art. 62.3 de la
ORODPM
No es pot ocupar el paviment senyalitzador segons l'art. 57.1 de la ORODPM.
Respectar els trànsits per als vianants en totes adreces
Buidar la zona central dels xamfrans, desplaçant les terrasses cap a les vorades.
SEGONA- El Pla d'ajust de terrasses s'inicia arran d'una recerca iniciada d'ofici pel Síndic
de Greuges de la Comunitat Valenciana sobre contaminació acústica en la ciutat de València en
la qual analitza de forma detallada els principals problemes de la capital, entre els quals es troba
la instal·lació de terrasses. Com a conseqüència de la Llei Antitabac la proliferació de taules i
cadires en la via pública és tan elevada que a més de les molèsties acústiques que generen aquest
tipus d'instal·lacions als veïns, hi ha zones com és el cas de Russafa, on amb prou faenes es pot
transitar pel carrer. En conseqüència, el Síndic de Greuges va demanar a l'Ajuntament de
València un increment en el control i la vigilància sobre les terrasses perquè complisquen amb
les autoritzacions concedides. Així mateix, va considerar adequat deixar de concedir noves
autoritzacions o ampliació de les atorgades en aquelles zones on existisca saturació acústica.
10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, relativa al solar entre c/ Escultor José Capuz i Av. Regne de València.
En relación con el solar ubicado en Monteolivete, con acceso por la calle Escultor José
Capuz y por la Avenida Reino de Valencia, el vocal que suscribe formula las siguientes
preguntas:
1.-¿Va a proceder el Gobierno municipal al vallado del referido solar?
2.-En caso de respuesta afirmativa, ¿cuándo está previsto proceder a dicho vallado? ¿En
2018? ¿En 2019?
3.-¿Va a proceder el Gobierno municipal al ajardinamiento del citado solar?
4.-En caso de respuesta afirmativa, ¿cuándo está previsto proceder a dicho ajardinamiento?
5.-¿Se tiene previsto adoptar alguna otra medida en el referido solar? ¿Cuándo?

Alejandro Fernández-Checa Ruiz
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
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1. Dins de la darrera convocatòria dels pressupostos participatius DECIDIMVLC es va
presentar la proposta de tancament i enjardinament de l’espai. Aquesta proposta no va
passar la darrera votació, quedant fora dels pressupostos participatius.
Tal i com es va quedar amb l’AAVV de Mont-Olivet, la Delegació de Parcs i Jardins
assumirà el tancament dels accessos al solar.
2. Es durà a terme l’execució amb el pressupost 2019, tal i com es va quedar amb l’AAVV
de Mont-Olivet.
3. S’estudiaran les solucions a donar al solar amb el veïnat. L’execució dependrà de la
consignació pressupostaria.
4. No escau.
5. El compromís amb l’AAVV de mont-Olivet feia referència al tancament de l’espai.
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, relativa a Resolucions Síndic de Greuges sobre soroll a Russafa.
En relación con el asunto de referencia, el vocal que suscribe formula las siguientes
preguntas:
1.-¿Qué resoluciones ha notificado el Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Valencia, en
los últimos tres años, en relación con el exceso de ruido en el barrio de Ruzafa? Se solicita
indicación de la fecha de las resoluciones e indicación del expediente administrativo municipal
en el que obra cada una de ellas.
2.-¿Qué concretas medidas ha adoptado el Ayuntamiento de Valencia a fin de dar
cumplimiento a cada una de las recomendaciones formuladas a este respecto por el Síndic de
Greuges?
Alejandro Fernández-Checa Ruiz
RESPUESTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

1. Des de la darrera pregunta referent a aquest tema en la Junta de Districte de juliol de 2017,
han tingut entrada dos resolucions en referència al soroll en el barri de Russafa.
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La primera resolució té data de 23 de març del 2018, i es tracta d'una recomanació del
Síndic de Greuges a l'Ajuntament de València, per a l'adopció de les mesures que resulten
precises en tal barri.
La segona resolució té data de 30 de maig del 2018, i es tracta de la suspensió de la
tramitació de la queixa núm. 1711603 per haver-se presentat recurs jurisdiccional pels mateixos
fets.
2. Es fa constar que es va acceptar la dita recomanació proposada pel Síndic de Greuges i
es va indicar respecte d'això que l'Ajuntament està implementant mesures contínuament en la
zona de referència en virtut del que establix l'article 50 de l'Ordenança de Protecció contra la
Contaminació Acústica, que regula les actuacions prèvies a la declaració de ZAS.
Així, l'avaluació de les mesures posades en marxa i que actualment es troben en fase
d'implementació, haurà de realitzar-se transcorregut un temps ja que algunes d'elles són de recent
adopció, altres es continuen implantant enguany 2018 i algunes importants actuacions es duran a
terme en l'anualitat de 2019
Algunes de les mesures que s'estan realitzant actualment i altres que s'implantaran
pròximament són:

La Policia Local de València ha seguit i continua efectuant nombroses actuacions de
control de les activitats dels establiments i de les activitats en la via pública.
També la Policia Local de València ha elaborat un dispositiu especial, actualment en vigor,
de control d'horaris de terrasses i tancament d'establiments públics Plan+Russafa.
El Servici d'Ocupació del Domini Públic de l'Ajuntament, continua amb la campanya
de vigilància i control, en col·laboració amb la Policia Local, per a l'adaptació de les terrasses de
la zona a la nova Ordenança Municipal d'Ocupació de Domini Públic. En concret en esta
anualitat s'està procedint a una reordenació de l'espai públic del barri de Russafa, havent-se
començat amb la realització d'estudis especials de les terrasses dels carrers més saturades per la
contaminació acústica o amb necessitats de millora del trànsit de vianants, que suposaran una
millor distribució de l'espai públic de la ciutat, atenent per a això a les peculiaritats de la via
pública, les seues condicions d'accessibilitat, la intensitat del trànsit de vianants i contaminació
acústica, distància a edificis residencials i la resta de circumstàncies concurrents.
En estos moments el Servici de Qualitat Ambiental, Contaminació Acústica i Platges
de l'Ajuntament de València es troba en fase d'inici de l'execució del contracte, ja formalitzat, per
a la instal·lació en el Barri de Russafa d'una Xarxa automàtica de control del soroll i pantalles
informatives i l'import d'adjudicació del qual ha sigut de 148.466,60€.
Part de l'execució de tal contracte s'estendrà a l'anualitat de 2019, i el seu propòsit és
sensibilitzar els ciutadans que compartixen l'espai del barri de Russafa de la contaminació
acústica real, per mitjà de l'exhibició dels nivells de soroll imperant en cada moment i lloc. És
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una mesura que va dirigida a tots els emissors de soroll (residents, titulars d'establiments, i
usuaris d'estos), i que, més enllà de controlar i vigilar les activitats i sense obviar este control,
pretén conscienciar els ciutadans de la presència de soroll i del seu paper en la producció del
mateix.
Es continua amb l'aplicació de la modificació que es va realitzar del PEP del Barri
de Russafa i amb l'aplicació del procediment sancionador.
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RESULTAT: NO CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, relativa a Apartaments turístics.
En la anterior sesión del Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Ruzafa, celebrada el
pasado mes de julio, no se dio contestación a las siguientes preguntas, razón por la cual se
formulan de nuevo por el vocal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular:
1.-¿Tiene conocimiento la Policía Local de la existencia de apartamentos que se alquilen
de forma ilegal en los barrios del distrito de L´Eixample?
2.-¿Cuántas denuncias se han llevado a cabo por parte de la policía local en este sentido,
tanto en lo que llevamos de año, como en los años 2016 y 2017 ?

Alejandro Fernández-Checa Ruiz
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RESULTAT: NO CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, relativa a "Compliment de la normativa sobre activitats i contaminació
acústica a Russafa".
En la anterior sesión del Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Ruzafa, celebrada el
pasado mes de julio, no se dio contestación a las siguientes preguntas, razón por la cual se
formulan de nuevo por el vocal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular:
1.-¿Cuántas denuncias se han formalizado por parte de la Policía Local, durante el año
2017, por infracción de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público
Municipal en el barrio de Ruzafa?
2.-¿Cuántas denuncias se han formalizado por parte de la Policía Local, durante el año de
2017, por infracción de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica
en el barrio de Ruzafa?
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3.-Asimismo, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuántas autorizaciones para la instalación
de terrazas se han concedido en el barrio de Ruzafa en el año 2017?

Alejandro Fernández-Checa Ruiz
14
RESULTAT: NO CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup
Municipal Popular, relativa a "Denúncies en període de Falles per incompliment de la
normativa sobre activitats i contaminació acústica a Russafa".
En la anterior sesión del Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Ruzafa, celebrada el
pasado mes de julio, no se dio contestación a las siguientes preguntas, razón por la cual se
formulan de nuevo por el vocal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular:
1.-¿Cuántas denuncias se han formalizado por parte de la Policía Local, durante el periodo
comprendido entre el 1 y el 19 de marzo de 2018 por infracción de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación del Dominio Público Municipal en el barrio de Ruzafa?
2.-¿Cuántas denuncias se han formalizado por parte de la Policía Local, durante el periodo
comprendido entre el 1 y el 19 de marzo de 2018, por infracción de la Ordenanza Municipal de
Protección contra la Contaminación Acústica en el barrio de Ruzafa?

Alejandro Fernández-Checa Ruiz
15
RESULTAT: NO CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000262-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta que planteja el vocal Vicente Lucas Andres Raga, en el seu propi nom i en el Grup
Municipal Ciutadans, sobre la circulació de bicicletes en el barri.
1.- Atendiendo a que las bicicletas son vehículos, ¿por qué en muchas ocasiones no se
aplica la normativa municipal de circulación a estos vehículos que invaden libremente aceras o
jardines y, en muchas ocasiones, sobrepasan los semáforos en rojo o sortean a los ciudadanos en
la acera?

2.- ¿Cuántas denuncias se han presentado en el distrito por atropellos de bicicletas a
peatones?
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3.- ¿Cuántas sanciones se han impuesto por incumplir las normas de circulación a usuarios
de bicicleta?

4.- ¿Cuántas sanciones se han impuesto por falta de casco a usuarios de bicicleta?

5.- ¿Existe algún proyecto o intención de que se les exija una placa identificativa para el
vehículo? ¿Y seguro obligatorio?

16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000262-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta que planteja el vocal Vicente Lucas Raga, en el seu propi nom i en el Grup Municipal
Ciutadans, sobre zona verda d'aparcament en el barri de Russafa.
1.- Se ha podido conocer en medios que se plantea la instalación de una zona verde en el
barrio de Ruzafa, ¿es cierta esta información?

2.- En caso afirmativo, ¿qué planificación hay para la implantación de esa zona verde?
¿Qué fechas maneja el equipo de gobierno para que entre en vigor? ¿Qué calles se verían
afectadas?

3.- ¿Se cuenta con informes técnicos que avalen dicha planificación? Solicitamos copia de
los mismos.

4.- ¿Cómo funcionaría? ¿Qué personas tendrían acceso a esa zona de aparcamientos y cuál
sería el coste?

5.- ¿Existe una previsión de los ingresos que dejaría de percibir el consistorio por la ORA
de la zona azul actual que se vería afectada? En caso afirmativo, ¿cuál sería la cifra calculada?
RESPUESTA:
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GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
Respuesta Única:
La implantación de una zona de estacionamiento exclusivo de residentes en Russafa es una
medida solicitada en reiteradas ocasiones por parte de diferentes entidades vecinales del barrio.
Lo que ha trascendido es que la nueva ordenanza de Movilidad introduce la posibilidad de
establecerla en este y otros barrios, y siempre se hará contando con estudios previos de viabilidad
por parte del servicio de Movilidad Sostenible, y con el conocimiento previo y el beneplácito
vecinal, que tendrá conocimiento de las tarifas a las que esté sometida. Todo ello se dará a
conocer en su debido momento.
17
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PRECS I PREGUNTES.
No hubo intervenciones en este punto.
18
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS.
Es registraren vàries intervencions, però cap es va plasmar en el corresponent full de
participació, per la qual cosa no se´n aporta ninguna d´aquestes a la present acta.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s´alça la sessió sent les 20 hores 53 minuts,,
extenent-se la present Acta, que signa amb mi la Presidència, de la qual cosa com a Secretari
done fe.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI
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