ACTA NÚM. 38 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRER DE 2016.

ASSISTENTS:
València, a les 19 hores del dia 26 de febrer
Presidenta:

de 2016, es reunixen en els locals del C.
Municipal S.S. Quatre Carreres siti en c./

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

Arabista

Ambrosio

Huici

s/n,

els

components del Consell de Districte de la
Vocals:

Junta Municipal de Russafa que al marge es
relacionen.

Grup Compromís:
Orde del Dia:

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila
-Senyor Lluís Grau Gadea

1º.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2º. Informe de la Presidència.
3º. Donar compte de les propostes dels Grups de

-Senyora Eloïsa Blanco Solsona

Treball.

Grup Socialista

4º. Mocions.
5º. Suggeriments i propostes.

-Senyor José Miravalls Mingarro

Grup València en Comú

-Senyor Gabriel Riutort Martínez-Villaseñor

Grup Popular

-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Senyora Cristina Diego Martí
-Senyor Leandro Ródenas Domingo

6º. Intervencions veïnals.

Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania

-Senyor Emilio Orts Hernández
-Senyor Antonio Cervera Briones

Secretari:

-Sr. Vicent Morant Deusa

En la data i hora abans indicada, per la sra. Presidenta, la senyora Isabel Lozano,
s’inicia la sessió donant la benvinguda a tots els assistents.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior pels vocals del Consell
Municipal de Districte.

2.-.INFORME DE LA PRESIDÈNCIA. Inicia la presidenta la seua
intervenció indicant que ja es troben penjades en la Web municipal els vídeos
corresponents a les sessions celebrades amb anterioritat. Afig que les gravacions dels
plens es realitzaran des de la part posterior del local on es desenrotllen a la fi de protegir
la intimitat de les persones. Indica a continuació que el pressupost de l’exercici 2016 per
a activitats culturals és de 18.810 euros i per a premis de 3.800 euros.
A continuació parla del compromís de l’Equip de Govern relatiu a la
constitució d’una Junta Municipal en els Poblats del Sud i que, en tant que la dita Junta
no estiga constituïda, es promourà des de la Junta Municipal de Russafa un Consell
extraordinari per a eixe àmbit territorial.
Assenyala que els plens del Consell de Districte per a l’any 2016 es celebraran el 20
d’abril, 22 de juny, 21 de setembre i 23 de novembre, sempre els dimecres. S’establirà
un horari per a atendre consultes ciutadanes en els locals de la junta tots els primers
dimecres de cada mes de 18 a 20 h. El dit servici es prestarà a partir del 6 d’abril.

Explica posteriorment la sra. Presidenta que hi ha en marxa un procés per a
renovar la pàgina Web de l’Ajuntament, indicant a continuació el sistema establit
perquè puguen participar en el procés les ciutadanes/dans que ho desitgen.
En relació a les preguntes plantejades pels veïns en el ple anterior celebrat
el 16/12/2015, a la qüestió suscitada per la senyora Rosana Ramírez García, en nom de
la Plataforma per Russafa, relativa a la instal·lació de dos bancs en el cantó del carrer
Cádiz-Literato Azorín, per la Presidenta es va informar que els servicis tècnics es
posarien en contacte amb la interessada als efectes d’abordar el problema. Respecte a la
qüestió de la petició d’instal·lació d’elements de gimnàstica per a majors en el parc de
La Fonteta s’indica que els corresponents projectes es dissenyaran pel Servici de Parcs i
Jardins, de conformitat amb les peticions efectuades i les disponibilitats pressupostàries.
Respecte a les qüestions suscitades pel senyor Josep Martínez, en nom de la plataforma
Russafa descansa, la presidenta es va remetre a allò que s’ha acordat en la Taula sobre
el soroll celebrada a este efecte, fent referència a la posada en marxa de les mesures
adoptades en la referida Taula.

3.- DONAR COMPTE DE LES PROPOSTES DELS GRUPS DE
TREBALL.
Intervé en este punt el sr. Vicent Josep Puchades Vila, que va aportar
informe, que diu literalment és el següent:

“INFORME DEL GRUP DE TREBALL
CULTURA
19.02.2016
En la reunió és varen plantejar algunes dels activitats que s´haurien de dur a terme per la
proximitat de les dades en els què han vingut celebrant-se.
En primer lloc, i en contestació a la demanda que feren algunes dels persones del grup
per tal de de conéixer les línies de política cultural de´l’Ajuntament i conseqüentment
de la Junta, així com el presssupost de què comptaria la mateixa per a 2016, s´informà a
les/als presents de:
a) Les línies de política cultural que reflecteixen l’ideari de l’actual equip de
govern.
1.Activitats de recuperació de valors, tradicions, memòria i patrimoni

(material i immaterial).
2.Promoció i recuperació del valencià.
3.Relacions fluïdes i freqüents amb els col·lectius i entitats culturals del
districte.
4.Ventall d’edats a qui és dirigeixen els activitats, el mes ampli possible.
5.Activitats i disciplines d’allò mes variades.
6.Qüestions sobre la difusió. Promoció de xarxes de col·laboració i difusió.
7.Captació de recursos (humans, econòmics, dotacionals) mes enllà dels
propis.
8.Col·laboració amb altres regidories i serveis de´l’Ajuntament.
9.Promoure activitats a tots els barrris del ditricte (descentralització).
10. 10. Les activitats i iniciatives de la Junta han de tenir un caràcter laic.
11. b) El pressupost per al activitats culturals és de 18.810 euros i per a
premis de 3.800 euros.
Algunes de les persones presents varen fer algunes propostes, com ara
prioritzar la relació amb entitats sense ànim de lucre, recolzar les festes dels
barris, que històricament és duen a terme, així com realitzar una base de
dades de les mateixes, o col·laborar en la publicitat dels activitats d’altres
entitats.
El coordinador per part dels vocals de la Junta va exposar les activitats què
és desenvoluparen al llarg de´l’any 2015, i és proposà la presa en
consideració per part del grup d’algunes què és podrien decidir en el Consell
de Districte de febrer, donat qu estan pròximes en el temps.
Després´d’uns moments de discussió, és va arribar als següents acords:
1. Continuar amb el lliurament de premis a les falles del ditricte, amb una
sèrie de modificacions: és lliuraran 30 premis en total, 5 per cadascú
dels 6 sectors (Russafa A i B, Quatre Carreres 1 i 2, Poblats al Sud i
Pla del Remei-Gran Via), sense discriminar falles grans o infantils; les
categories dels premis seran 5 (Compromís Social, Protecció
de´l’Entorn, Foment i Recuperació dels Tradicions, Llibret en
Valencià-estil i contingut i component satíric i crític de la falla;
s´enviarà un requeriment a les falles per a que envien amb caràcter
opcional informació sobre les activitats i ell llibret, per tal de facilitar
la labor dels jurats, els grups de jurats estaran composats al 50% per

persones proposades pels grups polítics presents en la Junta i per veïns
i veïnes que desitgen participar, per tal´d’obrir´l’activitat als ciutadans i
ciutadanes, amb estes modificacions la reducció de les despeses serà
aproximadament de 1.500 euros.
2. Continuar amb els concursos de fotografia i relat curt, deixant a una
postetior decisió si hi haurà un tema per a cadascun.
3. És proposa modoficar els premis de la Junta de Districte, de manera
que siguen els veïnes i els veïns els que facen les propostes de persones
i entitats a premiar.
4. Continuar desenvolupant activitats amb les bandes i altres col·lectius
relacionats amb la música dins de la programació.
5. A proposta de´l’Associació de Veïns/és de Castellar-L´ Oliveral,
incloure en la programació una sèrie de visites per itineraris de´l’Horta,
com ara els trilladors´d’arròs, xemeneies, eres, magatzems, barraques,
alqueries, pous, nòries, etc.”
La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de l’equip de
govern.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR SOBRE EL
PROCÉS DE CONSULTA CIUTADANA D’INVERSIONS EN ELS
BARRIS.
La moció és presentada pel senyor Alejandro Fernández- Checa i
la senyora Cristina Diego Martí, en nom i representació de l’esmentat grup
polític, sent el seu text el següent:
“Per part de l’equip de govern municipal se’ns va explicar que el
procés de Consulta Ciutadana tenia l’objectiu d’involucrar els veïns de
València en la presa de decisions respecte a l’execució del pressupost
municipal destinat a realitzar inversions en barris. A este efecte es van
crear els equips de treball “d’Urbanisme i Inversions en Barris” en cada
Junta, on es va debatre sobre els projectes presentats, es va realitzar una
jornada d’exposició dels mateixos i es va prioritzar els projectes que es van
considerar més beneficiosos per a cada districte, amb la confiança que
estos serien els projectes a realitzar.
Recentment, en el si d’una de les reunions del grup d’Urbanisme i

Inversions en Barris se’ns va informar que la major part dels projectes que
créiem realitzables, no han sigut considerats viables i per tant no es van a
dur a terme. Inclús se’ns va comunicar també que en el districte
de´l’Eixample s’han descartat tots els projectes a pesar de comptar amb un
pressupost de 321.369 euros.
Davant d’esta situació i donat el gran descontent i decepció
generada per part de tots els veïns, així com per a pal·liar les
conseqüències negatives que s’estan derivant d’este procés, el Grup
Popular presenta la següent:

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Que esta Junta Municipal manifeste i trasllade a l’equip de
govern local, la seua disconformitat amb el desenrotllament del
procediment a través del qual s’ha articulat esta iniciativa de participació
ciutadana, que a més d’haver suposat una pèrdua de temps per a molts
ciutadans i entitats veïnals, ha trencat les expectatives en elles generades.

SEGON.- Que el pressupost corresponent al districte del’Eixample es
destine de forma íntegra a la millora d’este districte i s’invertisca comptant
amb la participació veïnal i de manera especial amb les entitats veïnals.

TERCER.- Que de cara als pròxims exercicis pressupostaris el
procediment utilitzat o metodologia d’este procés de Consulta Ciutadana,
atorgue un major protagonisme a l’efectiva participació de tots els veïns i
Associacions de Veïns representatives de cada districte municipal.

QUART.- Una vegada finalitzat el procés de Consulta Ciutadana s’òbriga
una fase d’avaluació del mateix, en la que també puguen participar veïns i
entitats veïnals amb la finalitat de corregir i millorar el procediment
seguit.”
En resposta a allò que s’ha sol·licitat en la moció, pel sr. Riutort
Martínez-Villaseñor es va presentar el document que diu literalment el
següent:

“En la seua proposta d’acord sobre el “Procés de consulta ciutadana
d’inversions en barris”, en el punt primer, es pot llegir que consideren este procés de
consulta com, cite textualment, “una pèrdua de temps per a molts ciutadans i entitats
veïnals.”
Cosa que venint de vostés no sorprén, ja que la seua manera de fer política,
la seua manera de gestionar de les juntes municipals de districte i el seu concepte de
participació es veu reflectit en que el seu partit, el Partit Popular, durant els seus 24 anys
de govern no ha posat en marxa cap mecanisme de participació ciutadana, ha tancat els
canals de diàleg amb la ciutadania i no ha posat en marxa programes per al foment de la
participació ciutadana.
Respecte al segon punt de la seua proposta d’acord, el pressupost
corresponent al districte de l’Eixample es destinarà de forma íntegra a la realització de
projectes d’obres i infraestructures, com així va expressar la regidoria de participació
ciutadana en la web de l’Ajuntament en una nota aclaridora que diu el següent: “
Analitzats els resultats de la fase en què els servicis tècnics municipals han efectuat els
seus informes i resultant que s’ha donat la circumstància que en el districte de
l’Eixample en el cas que ens ocupa, ha quedat sense propostes ciutadanes viables per a
passar a votació, s’ha considerat convenient sol·licitar dels servicis tècnics que majors
demandes ciutadanes han tingut, el trasllat d’informació respecte de propostes que
resultarien prioritàries o convenient la seua realització en estos districtes amb l’objectiu
que en els referits districtes la ciutadania puga exercir el vot en el procés de la consulta
ciutadana ja que s’ha estimat que els imports distribuïts a cada un dels 19 districtes, dins
del total de set milions d’euros que es va disposar per acord de la junta de govern local
del 29 de gener, ha d’executar-se en inversions realitzades en els dits districtes
consultades a la ciutadania.”
El tercer punt de la seua proposta queda contestat en les bases reguladores
de la consulta ciutadana (apartat 7 sobre el seguiment) on s’exposa: ”té caràcter de
model pilot i experimental amb el que iniciar un procés de diàleg de l’administració
principal amb la ciutadania, que afavorix el protagonisme de les ciutadanes i ciutadans
en la presa de decisions respecte al seu entorn directe i promou la modernització de la
gestió pública.
Pel que el procés en si mateix, suposa una oportunitat d’aprenentatge
compartit entre l’Ajuntament i les veïnes i veïns d’esta ciutat.”
El mateix ocorre amb el quart punt de la seua proposta, també queda

contestat en el mateix apartat 7: ”Els grups de treball de les juntes municipals de
districte d’urbanisme i inversions en barris podran exercir durant el 2016, la funció de
seguiment i valoració de l’aplicació del pressupost destinat a la consulta ciutadana per a
avaluar l’execució de les propostes prioritzades en el procés de votació per la
ciutadania” Per tant, el procés d’avaluació de la consulta ciutadana es pot desenrotllar
en eixe grup de treball, en el que participen entitats i persones a títol individual.
En este procés d’aprenentatge l’avaluació és fonamental, la regidoria de
Participació Ciutadana generarà espais per a avaluar el procés de la consulta ciutadana
en què participen els distints sectors implicats, ciutadania, tècnics i tècniques i
integrants dels consells de districtes.”
Per tot allò que s’ha exposat, Alejandro, Cristina, no acceptarem la seua
moció.”
Després dels corresponents torns de rèplica, la moció va ser sotmesa a
votació, sent rebutjada amb tres vots a favor del Grup Popular, 5 en contra (Grups
Compromís-PSPV-PSOE i València en Comú) i dos abstencions (Grup Ciutadans-Partit
de la Ciutadania).

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP POPULAR, EL
SENYOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ-CHECA, EN NOM SEU I EN EL DEL GRUP
POPULAR.

El text de la pregunta és el següent:

“Assumpte: naus de Demetrio Ribes

Donat l’estat avançat de les obres de la primera fase del pla urbanístic del
futur Parc Central i tenint en compte les reivindicacions veïnals sobre els usos a albergar
en les naus situades en el carrer Demetrio Ribes, el grup popular formula les preguntes
següents:
-Ha determinat ja l’equip de govern quins seran els usos d’estos inmmobles?
-Tindrà en compte l’equip de govern el document firmat per tots els grups
polítics municipals que van concórrer a les passades eleccions municipals i que
detallava el compromís aconseguit amb “Plataforma per Russafa”?

-S’ha creat ja la Comissió Mixta a què se cap a referència en el dit Acord?
-En cas afirmatiu S’ha invitat a participar a tots els grups polítics?”

La resposta oferida per l’equip de govern, diu:

“Asumpte: Naus de Demetrio Ribes:

Respostes

Ha determinat ja l’equip de govern quins seran els usos d’estos immobles?
La determinació dels usos concrets de les Naus de Demetrio Ribes és
l’objecte de la Comissió Mixta, ha sigut el tema dels 3 reunions celebrades i és confia
concloure a la propera va reunir que és celebrarà al març vinent.
Tindrà en compte l’equip de govern el document firmat per tots els grups
polítics que concorregueren a les passades eleccions municipals i que detallava el
compromís aconseguit amb “Plataforma per Russafa”?
El compromís preelectoral amb la Plataforma per Russafa ha estat la
referència dels treballs de la Comissió, tant pel que fa als usos definitius i els modalitats
de gestió com als visites d’obra i possibilitats´d’ocupació parcial avançada.
S’ha creat la ja la Comissió Mixta a què se cap a referència en el dit acord?
La Comissió Mixta es va constituir en sessió de 16/10/2015 I és va reunir en
12/11/2015 i 21/01/2016, estant prevista la propera va reunir per al 10 o 31/03/2016.
En cas afirmatiu. S’ha invitat a participar a tots els grups polítics?
La comissió Mixta, tal com va ser demanada al document preelectoral
esmentat, és formaria per “…tècnics dels departaments municipals implicats, societat
Parc Central , direcció facultativa i representats veïnals”. És va convocar, així mateix,
els delegats dels departaments implicats però no s´ha invitat ningú dels grups polítics, la
comissió te caràcter obert i qualsevol sol·licitud de participar-hi seria molt ben rebuda.”

6.-SUGGERIMENTS I PROPOSTES.

No es van presentar suggeriments i propostes en este torn.

7.- INTERVENCIONS VEÏNALS.

El full de participació de senyora Empar Puchades García, presentada en
nom i representació de l’A.A.V.V. Castellar- L´Oliveral, diu:
1º* Respecte a la informació de la presidenta a la nostra demanda d’una
junta de districte pròpia per als poblats del Sud (mentres tant es faran
juntes extraordinaries) gracies doncs deixar clar que ens sembla insuficient
que seguim reclamant la junta pròpia.
2º* Reclamem al Senyor Alcalde i a Compromís que pose en marxa el
compromís del Palmar per a les alcadies dels poblats del Sud, que es fassa
efectiu eixe acort. Gracies.”
Inmaculada Bauset, en representació de L’ AGRUPACIÓ VEÏNAL
(AMPAS) EL PATUFET, BALMES, IES ST. VICENT, 15 COL·LECTIUS.
PLATAFORMA PER RUSSAFA DIU:
“Este 29 acaba el temps X a´l’adjudicació. Instem als tres regidories
(Participació, Transparència i Jardins:
1º) Situació de la Partida Econòmica.
2º) NO ADJUDICAR, NO PARAR, FER UN MODIFICAT DEL
PROJECTE DES DE LA PROPOSTA ALTERNATIVA”.
La Senyora Tania Cortés Aznar, en nom i representació de l’A.A.V.V.
Malilla, exposa:
“Justificar la nostra faltes a comissió d’urbanisme i no sabem si a alguna
reunió més per falta de recepció de les convocatòries. Saber si s’ha constituït la
comissió de benestar social.
Fer constar que les veïnes i veïns del barri de Malilla ens sentim abandonats
per l’actual govern municipal: no es neteja, no es poda, seguim amb solars abandonats.
Menys de tolls i brutícia”.
Ana, en nom del Grup de Participació Ciutadana 15M. València, exposa:
“Carències i anàlisi de les Juntes; Reunió amb Jordi Peris; petició de
Comisión de Participació.
*Se adjuntes documents”
En el full de participació presentada pel senyor Josep Martínez Peiró, en
nom de la Plataforma Russafa descansa, s’exposa:
“Per la present demanem per a la propera reunió de J. de Districte:
-Acords i propostes aconseguides en la reunió inicialment prevista per a
abril de la Taula de Contaminació Acústica de G. Vía-Russafa

-Modificacios previstes en´l’Ordenança domini públic municipal (terrasses)
per a la seua desaturació i la recuperació d’espais públics de qualitat per als persones.
-Previsió d’aplicació art. 59 ordenança terrasses
-Carrers, creuaments, incloses els carrers peatonals, en els quals esta previst
l’aplicació de´l’article 59 en el barri de Russafa.
-Donada la limitació en l’obertura de nous establiments hostalers
(modificació normes urbanístiques Pla Especial protecció Eixample-Russafa és demana
la relació d’establiments que van presentar sol·licitud´d’obertura abans de l´entrada en
vigor de tal normativa (desmbre 2015) i que tenen pendent la seua obertura o o estan en
tràmit ja siga pel procediment de declaració responsable o licència´d’activitat ambiental
(llicencia pura i dura)”.
La senyora Ana Belén Molina Salas, en nom del Grup de Participació
Ciutadana 15M de València, motiva el seu intervanción en:
-“Participació Ciutadana.
-Actes.
-Reglament de PC.”
Aporta documentació que s’incorpora a l’annex de la present acta.
El senyor Francisco Javier Terrádez Amat presenta documentació que
s’incorpora a la present acta.

I no havent-se sol·licitat cap torn de paraula més, i sent les 20 hores, 30
minuts, per la sra. Presidenta, Isabel Lozano, es va donar per alçada la sessió.

……………………………………………………………………………………
……
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