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ACTA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS,
CELEBRAT EL DIA 6 D'ABRIL DE 2017

ASSISTENTS:
President:
Sergi Campillo Fernández
Regidors:
Grup Popular:
Lourdes Bernal Sanchis
Grup Ciutadans:
Narciso Estellés Escarihuela
Vocals:
Grup Compromís:
Rafael Ibáñez Puchades
Enrique Fuster Sánchez
M. Fernanda Lapresta Gasón
Inmaculada Ángel Carbonell (substituïx Enrique Fuster Sánchez )
Grup Popular:
Carlos Mundina Gómez
Jéssica Romaguera Gilabert
Andrés Rodríguez Guisado
Grup Socialista:
Lorena Ramírez Olmos
José Vicente Barrachina Gallego
Grup Ciutadans
Alejandro Morillo Olaverri
Grup València en Comú
David Rouces Polo
Secretari:
Carlos Saiz Giorgeta

A la ciutat de València, a les 19 hores del dia 6 d'abril de 2017, es reunixen, prèviament
citats, a les dependències de la Junta Municipal de Trànsits, sítia en c/ Comte Lumiares,
núm. 5, els membres del Consell de Districte de la Junta que dalt se citen, per a tractar
els assumptes relacionats en l’orde del dia següent:
1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior
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S'aprova per unanimitat, una vegada modificat el sentit dels vots dels membres del Grup
Popular, en la moció alternativa a la urbanització recuperació, posada en valor i ús de
les alqueries del c/ Olba que és contrari a esta.
2. Informe Presidència
En relació als pressupostos participatius s'informa que ha participat un 2,3 % de la
població, i així ha sigut una de les ciutats grans d'Espanya amb més participació.
Per districtes, la major participació ha sigut a Pobles del Nord, amb un 27 %. S'han
seleccionat 71 propostes, que estan publicades en el lloc web de l'Ajuntament i la
Presidència n’informa.
Proposta del Grup de treball de Cultura
S'informa de les activitats que la Junta Municipal realitzarà i que són:
-

Mostra de bandes ------------- 12.900
Mostra de cors -------------- 1.500
Mostra de tabal i dolçaina --- 2.000
Mostra de danses --------------- 800
FUT 2017 --------------------- 1.300
Contacontes ---------------------- 600
Dia dels Il·lustres --------------- 600

Sotmesa a votació la urgència d’esta proposta, s'aprova per unanimitat dels presents la
urgència i la proposta anterior.

Grup de treball d'Urbanisme
S'informa que el 20 de febrer d’enguany van tindre una primera reunió i que hi haurà
una nova després de Pasqua.
Tot i que este grup de treball no té pressupost, s'haurien de plantejar iniciatives en
qüestions relacionades amb l'urbanisme, encara que siguen de jardineria, transport, etc.
Es farà un requeriment dels projectes participatius aprovats per a donar-los una major
agilitat, així com de les línies d'autobusos noves per a activar-les.
S'invita els veïns i associacions a formular propostes per escrit respecte d'això.
-Grup de treball de Benestar Social. S'informa del projecte relatiu al seguiment de la
problemàtica per edats i que es pretén fer de mediadors entre els regidors i els ciutadans,
i per això s’han reunit amb les AV per a tractar estos temes.
-En relació a les subvencions de l'exercici 2017 s'obrirà un termini per a sol·licitar-les
i, una vegada aprovades les bases, s'estima que cap a mitjan de maig, es difondran en la
pàgina web .
Es realitzarà un curset d'assistència tècnica respecte d'això, dirigit a les entitats
que sol·liciten subvenció.
-S'informa que el pròxim Consell de Districte serà el 6 de juliol.
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-S'informa de la creació de noves juntes municipals dels Pobles del Nord, Oest i del
Sud, i del nou model de participació, que figura en la pàgina web de l'Ajuntament.
La vocal Inmaculada Ángel Carbonell substituïx Enrique Fuster.

3. Mocions del Grup Popular
3.1. Assumpte: execució i compliment del PGOU al barri de Torrefiel on es troba
amb la Ronda Nord
L'objecte s’esta moció és, en definitiva, l'execució i desenvolupament de les previsions
del PGOU de València entre el camí de Montcada i l'avinguda de la Constitució i, en
particular, de l'espai comprés entre la ciutat consolidada que forma part del barri de
Torrefiel en el punt on es troba pel Nord amb la ronda que la separa de l'horta.
La zona a què ens referim té, en la pràctica totalitat, la classificació urbanística de zona
verda. Les parcel·les que conformen estos espais lliures no es troben afectats per cap
actuació urbanística que per mitjà de l'activació de la seua execució facilitara al
consistori la seua obtenció anticipada al marge del mateix desenvolupament del
document urbanístic.
L'obtenció del dit sòl actualment està abocat a expedients d'expropiació, el que suposa
un considerable esforç en recursos econòmics per part de l'Ajuntament de València per
a la seua obtenció. Per això, amb independència que els expedients d'expropiació
iniciats i actualment en tramitació seguisquen el seu curs per a l'obtenció dels dits sòls i
no es vegen interromputs, sol·licitem que en la revisió detallada que està duent a terme
l'equip de govern municipal, es tinga en compte i es preveja dins dels mecanismes
legalment establits, la incorporació d'altres procediments i mecanismes que donen
cobertura a la seua obtenció d'una forma més ràpida i que no sols recaiga en l'esforç
inversor a través dels pressupostos municipals.
Per tot això, el vocal del grup municipal del Partit Popular presenten la següent

PROPOSTA D'ACORD
Única. Que l'Ajuntament de València, en el procés de la revisió detallada del PGOU de
València, tinga en compte i incorpore per mitjà dels mecanismes legalment previstos els
sòls classificats com a zones verdes entre el camí Montcada i el carrer del Comte
Lumiares en el lloc on es troba amb la Ronda Nord, als efectes de completar les
determinacions previstes en el planejament.
El president manifesta que es donarà suport a la moció per incloure-hi aspectes que ja
estan valorats.
Lorena Ramírez exposa la seua satisfacció perquè es proposen coses que ja estan fetes.
Carlos Mundina demana que s'assignen i s’executen les obres amb la major urgència
possible.
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Sotmesa a valoració l'anterior proposta, és aprovada per unanimitat dels assistents.

3.2. Moció del Grup Popular. Assumpte: abandó en la contornada del Velòdrom
Lluís Puig a Benimàmet
Benimàmet compta amb una instal· lació esportiva d'importància, que dóna servici a tota
la ciutat i que a més és utilitzada moltes vegades per a la realització de qualsevol tipus
d'esdeveniments. Ens referim al Velòdrom Lluís Puig.
I desgraciadament, només cal fer una volta pels voltants i comprovar l’estat lamentable
que presenten les zones que el rodegen.
Així, el pàrquing que dóna a la senda del Polvorí es troba sempre amb uns nivells de
brutícia inacceptables, amb la vegetació i l'arbratge totalment descuidat i faltat de
realitzar les més mínimes mesures de manteniment com són: podes, reposició
d'arbratge mort, tractaments fitosanitaris, etc.
D'altra banda, tenim el carrer d'Alfarrasí, que novament presenta un baix nivell de
neteja, amb una frondosa vegetació que brolla dels clevills de la mateixa vorera i que
delata la quantitat de temps que fa que no passa per allí una brigada de neteja.
I finalment, i no menys espectacular, ens trobem amb el carrer de Cocentaina, on es
troben les coves carolines i que es convertix constantment en un abocador incontrolat on
s'acumulen matalafs, runes, fustes i residus de qualsevol tipus.
És per este estat lamentable de la zona que presentem les següents
PROPOSTES D'ACORD
1. Que amb caràcter d'urgència es procedisca a la neteja i recollida de residus dels carrers
esmentats.
2. Que amb caràcter d'urgència es procedisca a la revisió i reposició de l'arbratge i de les
zones verdes que componen la senda del Polvorí.
3. Que s'incloguen els carrers que rodegen l'edifici del Velòdrom Lluiís Puig de
Benimàmet, dins de la programació habitual de neteja de carrers, agranat manual, neteja
de solars i manteniment de jardins, a fi d'evitar que torne a ocórrer el lamentable estat
actual que presenten.
Es manifesta per la Presidència que la senda del Polvorí es neteja de dilluns a dissabte,
igual que el carrer d’Alfauir.
En relació al carrer de Concentaina, la neteja del Velòdrom referit ja es va proposar en
la comissió corresponent i se s’està duent a terme el sanejament.
No cal en l'actualitat una neteja d'urgència.
Quant a la millora de l'arbratge ja s'està escometent amb cinc espècies d'arbres.
Sotmesa a votació, és desestimada per 3 vots a favor (Grup Popular) i 7 en contra dels
assistents dels grups Compromís, PSOE i València en Comú.
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4. Preguntes del Grup Popular
4.1. Associació el Finestral
4.1.1. Rep l'Associació el Finestral, sítia en el carrer del Fra Pere Vives, on es trobava
la Universitat Popular alguna subvenció per part de l'Ajuntament de València?
4.1.2. En cas afirmatiu, quin és el motiu de rebre-la i quina n’és la quantia?
4.13. Dóna suport l'Ajuntament a cap de les activitats que es realitzen des de la dita
associació, amb la inclusió del seu logotip en la cartelleria?
4.1.4. En cas afirmatiu, a quines activitats dóna suport i/o hi col·labora l'Ajuntament?
Es contesta per la Presidència:
L'Ajuntament no ha subvencionat cap activitat presentada per l'Associació El Finestral.
És possible que en la seu d'esta entitat es realitzen activitats d'altres organitzacions que
hagen pogut comptar amb el suport de l'Ajuntament de València.
4.2. Roserar del carrer d’Almassora
4.2.1. Quina és la raó per la qual la totalitat del roserar siti al carrer d’Almassora es
troba en un situació tan lamentable?
4.2.2. Quina és la freqüència de neteja d’este espai?
4.2.3. Quina és la freqüència de manteniment del roserar i quins són específicament els
treballs que s’hi realitzen?
4.2.4. Quants operaris estan destinats en esta zona?
Es contesta per la Presidència:
1. El roser formant roserars és un cultiu molt sensible a malalties. La varietat cultivada
fins ara es veia atacada per l'oïdi cada any. Els problemes s'acreixen amb rosers de més
de 15 anys com en este cas. El creixement del baladre de port arbòria que l’acompanya
també ha influït i ha debilitat el roser. Estem preparant la seua renovació.
2. Tres vegades a la setmana i quan es veu brutícia, es retira en funció de les necessitats.
3. Des de finals de febrer s'estan arrancant rosers en males condicions i mala herba.
S'està preparant la zona per a una nova plantació. Dilluns que ve, 10 d'abril, s’iniciarà la
plantació de 400 nous rosers d'una varietat més resistent.
4. Segons la càrrega de treball, comptant, com a mínim, amb dos operaris.
4.3. Neteja del carrer de Guadassuar
S'han rebut queixes de veïns en referència a la neteja deficient al carrer de Guadassuar i
adjacents durant els últims mesos.
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4.3.1. Hi ha cap problema en el servici de neteja destinat a la esta zona?
4.3.2. Quins són els mitjans diaris destinats al dit entorn?
4.3.3. Es realitza una neteja diària de la zona? En cas negatiu, quina és la periodicitat
setmanal de neteja?
Es contesta per la Presidència:
1. La zona a què al·ludix la pregunta es troba en perfecte estat de neteja.
2. Equip d'agranat manual format per un peó de neteja amb carret portabosses amb una
freqüència diària de dilluns a dissabte. Servici de neteja format per un camió cisterna de
20 m3 amb conductor i dos peons cada 3 setmanes. La pròxima prestació de servici de
neteja serà el pròxim 11 d'abril.
3. La neteja al carrer de Guadassuar i adjacents es realitza diàriament, de dilluns a
dissabte. El carrer perpendicular, Vall de la Ballestera, també es neteja diumenges i
festius.
4.4. Robatoris a l'horta de Campanar
L'Associació de Veïns de Campanar ve denunciant de manera reiterada els robatoris que
s'estan produint a l'horta de Campanar.
4.4.1. Quins mitjans destina la Policia Local per a pal·liar esta situació?
4.4.2. S'ha realitzat cap detenció a causa dels robatoris d'hortalisses en esta zona?
4.4.3. S'han mantingut reunions amb la dita associació per a informar de la situació i de
les mesures preventives que cal prendre?
4.4.4. Té la Policia Local una relació i estadística de servicis realitzats en la zona pels
motius assenyalats?
Es contesta per Presidència:

1. Quins mitjans destina la Policia Local per a pal·liar esta situació?
Amb caràcter general, mensualment els agents de barri visiten les associacions de veïns diverses
vegades, a fi que estes comuniquen les seues reclamacions o queixes. l. Respecte a l'Associació de
Veïns de Campanar els agents adscrits a este barri contacten ben sovint amb el president i el secretari
de l'esmentada associació i no se'ls ha comentat res relacionat amb estos fets. Per tant, no s'ha establit
cap pla d'actuació ja que no hi ha constància d'este assumpte.
2. S'ha realitzat cap detenció a causa dels robatoris d'hortalisses en esta zona?
S'ha comprovat que des de l'1 de gener de 2016 no consta cap detenció o diligència de prevenció per
este motiu.
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3. S'han mantingut reunions amb la dita associació per a informar de la situació i de les mesures
preventives que s’han de prendre?
En les reunions mantingudes amb les associacions veïnals no s’ha portat a col·lació cap problemàtica
respecte d'este tema i, per tant, no s'han arbitrat mesures per a dur-les a terme.
4. Té la Policia Local una relació i estadística de servicis realitzats en la zona pels motius
assenyalats?
Com que no existix inquietud respecte d'això i no és una actuació policial d’atenció especial, no hi ha
dades estadístiques respecte d'este tema.

4.5. Jardí de Morvedre
4.5.1. Quina és la freqüència de neteja d’este parc?
4.5.2. En concret, quina és la freqüència de la neteja a la zona situada davall dels llits
elàstics que es troben a la zona infantil?
4.5.3. Es seguirà cap protocol especial per al control de plagues en el dit parc?
4.5.4. En cas afirmatiu, en què consistirà este protocol i quan se’n posarà en marxa?
4.5.5. S'ha tingut en compte l'afluència de xiquets per al tractament contra el mosquit
tigre?
4.5.6. En cas afirmatiu, quin tractament s'ha utilitzat i quan s'ha posat en marxa o quan
es té previst fer-ho?
Es contesta per la Presidència:
1. És neteja dos dies a la setmana a fons i és repassa tots els dies.
2. S'aspira cada tres mesos.
3 i 4. S'han realitzat diverses reunions tant amb el Servici de Jardins com amb l'OAM i
en els dos casos s'han dut a terme inspeccions conjuntes als jardins més problemàtics
per a valorar la millor solució en cada cas, no sols en qüestió de tractaments de
desratització, sinó també per a buscar les mesures necessàries que cal adoptar des de
Jardins per a minimitzar la presència d'espècies plaga. S'estan instal·lant esquers
soterrats en molts jardins de la ciutat i hi ha una comunicació fluida entre els tècnics per
a solucionar problemes de plagues en general (col·locació d'anells antiescalada, aclarida
d'una certa vegetació, retall de tanques, col·locació d'esquers especials, mesures
especials per a evitar focus de cria de mosquits…). Este jardí no està assenyalat com un
dels problemàtics. No obstant això, s'atenen tots els avisos rebuts respecte d'això i en els
casos que es considere necessari, es realitza el tractament. A l'octubre de 2016 es va
revisar el jardí tant per rates com per mosquits, sense trobar-hi cap presència d’estos.
També es va revisar i es va tractar la RAM per rates i panderoles. Al novembre de 2016
es va tornar a revisar la RAM.
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Si al jardí no es localitzen punts on s'acumule aigua, no és un punt problemàtic de
mosquit tigre, com sí que ho podrien ser els embornals o els possibles focus en propietat
privada. Per això, els avisos que ens arriben a la secció sobre mosquits s'atenen tots de
forma immediata.
5. S'ha tingut en compte l'afluència de xiquets per al tractament contra el mosquit tigre?
Sí
6. El control del mosquit tigre no ha parat des de la seua detecció al municipi de
València a l'estiu del 2015. En la seua lluita no es tracta només de realitzar un
tractament, es duen a terme diverses actuacions des de diferents fronts: elaboració d'un
mapa de punts de risc, revisió dels focus localitzats en anys anteriors, atenció de forma
immediata dels avisos rebuts en la secció i en l'APP Mosquit Alert, protocol especial en
cas de virèmic informat per la Conselleria de Salut Pública, s'està establint un protocol
de actuació per a poder entrar en solars privats en cas de focus de larves de mosquit
tigre, campanyes especials en cementeris en èpoques crítiques, reunions
interdepartamentals, xarrades informatives tant a personal funcionari com a la
ciutadania, tallers escolars, tríptics i cartells, canal Bussi,…
Les revisions i tractaments es realitzen pràcticament tot l'any a causa de les condicions
climatològiques del municipi que permeten al mosquit tigre desenvolupar-se durant la
pràctica totalitat de l'any. Els tractaments que es realitzen en via pública són en
embornals, on s'utilitza una pintura insecticida de llarga duració.
En coordinació amb Sanitat Municipal s'hiperclora en les possibles zones de risc.
4.6. Tractament contra plagues
4.6.1. Quins tractaments s'estan realitzant contra les diferents plagues, de manera
permanent, al llarg de l'any en la zona de Marxalenes? Indiqueu-los per carrers.
4.6.2. S'està realitzant cap tractament específic en estos moments per al tractament
d'alguna de les plagues habituals? Indiqueu en quins carrers ja s'ha realitzat, en quins
altres s'han iniciat i aquells en què no es preveu que es realitze cap tractament.
4.6.3. Quantes queixes es van registrar en la mencionada zona en 2015 i quantes en
2016? Especifiqueu-les per classe de plaga, és a dir, queixes per panderoles, rates o
mosquits.
4.6.4. S'ha registrat cap queixa per un altre tipus de plaga diferent? Especifiqueu-les.
Es contesta per Presidència:
1. El control de rates i panderoles del Municipi de València es realitza per mitjà d'una
programació contínua de desratització i desinsectació en la xarxa de clavegueram
municipal. Esta programació es realitza de forma flexible, i s’adapta a la climatologia i
als cicles biològics de les espècies plaga. Esta acció es complementa amb les actuacions
en zones enjardinades, solars i locals municipals. Els avisos d'altres plagues sanitàries,
com pot ser puces, caparres i mosquits també són atesos.
2. La zona de Marxalenes pertany al Districte 5 que s'està revisant i tractant en
l'actualitat a nivell del clavegueram. Es revisen tots els carrers.
3.
2015:
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2016:
-

3 avisos del 010 ( rosegadors, panderoles, mosquits)
1 expedient (rates i panderoles)
3 avisos del 010 ( panderoles, mosquits i rates)
0 expedients

4. En 2015 un avís del 010 per arnes que no són considerades una plaga sanitària.
4.7. Poda de les palmeres Eix Reus Ruaya
4.7.1. Quan està prevista la poda de les palmeres situades en l'eix Reus Ruaya?
4.7.2. Té la delegació prevista la tala d'alguna de les palmeres d’esta zona?
4.7.3. En cas afirmatiu, quantes seran talades i quin és el motiu d’esta actuació?
4.7.4. S'han consultat amb les associacions de veïns les actuacions sobre l'arbratge en la
zona de la Saïdia?
Es constesta des de Presidència:
1. La revisió i poda de palmeres datileres de l'Eix Reus-Ruaya, Argenter Suárez,
com tots els anys, està inclosa en la campanya de revisió de retirada de dàtil que
s'iniciarà a la ciutat a mitjan mes de maig fins al mes d'octubre.
2. Quan és revisen les palmeres, és dictaminarà sobre les que per causes molt
justificades requerisquen ser abatudes.
3. Queda contestat en el punt 2.
4. Quan hi ha una intervenció en un barri, s’avisa l’AV corresponent i es visita la
zona abans.
4.8. Solar al costat del Centre de Salut Miguel Servet
Es continuen rebent queixes de veïns respecte al pèssim estat del solar veí al Centre de
Salut Miguel Servet.
4.8.1. Quines mesures prendrà l'Ajuntament per a pal·liar esta degradació del solar?
4.8.2. S'ha realitzat en l'últim any cap gestió per a posar en marxa mesures que milloren
l'estat d’este solar?
Es contesta des de Presidència:
Des de la Delegació de Gestió de Residus Sòlids se’n du a terme la neteja amb una
periodicitat de 5 setmanes.
4.9. Mal estat de la plaça del Diputat Lluís Lucia
Els veïns de la contornada de la plaça del Diputat Lluís Lucia fa mesos que presenten
queixes a l'Ajuntament sobre el mal estat de l'arbratge a causa de la falta de poda.
4.9.1. S'ha posat en contacte l'Ajuntament amb els veïns davant d’estes reclamacions?
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4.9.2. Quan es pretén atendre el requeriment d'estos?
4.9.3. Quin és el motiu de la falta de poda en els arbres situats en l'entorn de la
mencionada plaça?
Es contesta per la Presidència:
Totes les sol·licituds que arriben des de Registre, Oficina de Queixes i Suggeriments,
i correus de Parla amb Joan Ribó es contesten. Referent a eixe tema hem constatat que
en l'últim any hi ha 4 expedients al Servici de Jardineria.
2.
La poda de l'arbratge del jardí de la plaça Diputat Lluís Lucia, s'ha realitzat en el mes
de febrer.
1.

A les illots del carrer del Diputat Lluís Lucia hi ha palmeres canàries d'estípit baix que
no presenten palma seca. No obstant això, per interferir lleugerament amb el trànsit per
als vianants, es realitzarà el despuntat de les palmes que així ho necessiten amb la
brigada d'avisos.
L'arbratge (Melia azedarach) de l'alineació de l'esmentada plaça està en bon estat i no
necesita poda.
3-Contestada en la pregunta 2.
5) Precs i preguntes
No se’n formulen.
6) Intervencions veïnals
-Francisco Llamas Celada - AV Marxalenes
- Quin tipus de responsabilitat patrimonial tenen les falles a l'hora de restablir els
desperfectes causats pel foc en l'asfalt?
- Com se solucionarà el vandalisme contra el patrimoni (des)protegit –com és el cas dels
grafits en l'alqueria del carrer d’Olba?
-Maria del Mar García Fernández - Coral Tendetes
-Sol·licitar Auditori per a la realització de concerts.
-Teresa Pascual Orts - Associació Cultural Divisi Campanar c/ Calatayud Bayà,
baix
-Dotar de sales per a poder realitzar concerts en el districte de Trànsits.
-Sol·licitem gratuïtat en el saló de la Petxina, per ser l'únic que existix en la zona.
-M. Carmen Castillo - Cor de Campanar
-Necessitem auditori o locals per a realitzar concerts en el districte de Trànsits.
-Sol·licitem l'Auditori de la Petxina (gratuïtat).
-Teresa Giménez Bens -Associació de Dones Aitana, Torrefiel
-Sobre neteja i poda de rosers, herbes en el jardí que pareix una selva. He cridat
l'Ajuntament i em van dir que vindria un inspector, però seguix igual.
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-Sol·licitar per tercera vegada una font perquè puguen beure els xiquets i la resta de
persones.
-Plaça Vicent Badia i Marín (46025)
-Jose Linares Martínez - Torrefiel Athletic
-Pilar Soriano es va comprometre a reunir-se amb Esports i les associacions de veïns,
per a tractar el tema del camp de futbol ii de Torrefiel, poliesportiu i zones verdes, sense
que fins a la data s'haja realitzat cap reunió després de mesos, ni se'ns haja convocat.
-Esperanza Fernandez Díaz - Es representa a si mateixa.
-Demanar informació.
-Carmen Gurrea Mora - AVV Benicalap
-Delinqüència a Benicalap, carrers de Mondúber, Picaio, Acàcies, Rosers, Plàtans.
-Arturo Peiró Pons - EU Col·lectiu Trànsits
-Funcionament juntes districte.
I sense més temes per tractar, s'alça la sessió, a les 21 h 10 m del dia de la data.

Comentario [TCF1]: ¿? En castellà
està igual.

