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Montolivet

sitis

en

Pl./

sessió anterior.

-Senyor Jordi Durban Sánchez.

Grup Socialista

1er. Lectura i aprovació de l’ acta de la

-Senyor Dídac Botella i Mestre

Grups de Treball.

3er. Donar compte de les propostes dels

2º. Informe de la Presidència.

Orde del Día:

relacionen.

Municipal de Russafa que al marge es

components del Consell de la Junta

Professor Vicent Alcocer Coloma s/n, els

C.M.A.P.M.

gener de 2017, es reuneixen en els locals del

En Valencia, sent les 19 hores del dia 18 de

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

Grup Compromís:

Vocals:

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

Presidenta:

ASSISTENTS:

RUSSAFA CELEBRADA EL DÍA 18 DE GENER DE 2017.

1

ACTA Nº 42 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
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-Senyor Antonio Cervera Briones

Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania

-Senyor Leandro Ródenas Domingo.

-Senyora Cristina Diego Martí

-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz

Grup Popular

-Senyora Teresa Faus Boronat

Grup València en Comú

5º. Suggeriments i propostes.

- Senyora Pilar Suárez Lluch.
6º. Intervencions veïnals.

4º. Mocions i preguntes.

-Senyor José Miravalls Mingarro
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3

a vocal suplent, que substitueixen la senyora Valia Cotanda i el senyor Alcalde Olmos, respectivament. En el grup València en Comú s´

que en el grup municipal PSPV-PSOE s¨incorpora la senyora Immaculada Garín Martínez com a vocal titular i la senyora Pilar Suárez Lluch com

Inicia la Presidenta la seua intervenció informant sobre els canvis produïts en la Junta amb la incorporació de nous vocals. Indica

2-. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA.

S’ aprova per unanimitat l´ acta de la sessió anterior pels vocals del Consell Municipal de Districte.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

començant a tractar-se els diferents punts de l´Orde del Dia.

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

Senyor Vicent Morant Deusa

Secretari:
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5

4

Circulació

Servici

Implementació

Proposta

seguretat Eixample

Ajuntament. L´

Transports.

Circulació

Transports.

de pacificació del tràfic.

Eixample.

Circulació

Proposta Ajuntament. Mesures L´

València.

bici en la av. Regne de ´Eixample. Transports.

Proposta Ajuntament. Carril L

3

Districte

Denominació de la intervenció

Nº

seguit:

i 8.000 euros.

i 3.000 euros.

i 250.000 euros

Pressupost

Sí.

Si.

exec

En

ució.

exec

En

No.

compromés 2017.

4

Gestió anticipada. Pressupost

utat.

icat.
No.

Exec Observacions.

Adjud

corresponent informació es pot obtenir en la següent direcció: wwwdecidim.valencia.es. Aporta la sra. Presidenta informe que se transcriu tot

els projectes. El període de votació per este any dels projectes que es presenten serà del 7 al 28 de febrer, segons informa la senyora Lozano. La

dues setmanes respecta a les dates previstes, ja que els tècnics municipals sol·licitaren l´ esmentada pròrroga per estudiar amb més deteniment

superaren l´ esmentada fase 18 projectes en l´ Eixample, 14 en Quatre Carreres i 24 en Poblats del Sud. Matisa que s´ ha produït un retard de

barris. Indica que es presentaren 585 propostes en la ciutat, de las que passaren a la fase d´ avaluació 165. Pel que fa al districte de Russafa,

A continuació la Presidenta procedeix a informar sobre els paràmetres més destacats relatius al procés participatiu d’ inversions en

Martínez Navarro, como a vocal suplent en substitució de la senyora Carmen Martínez-Vilaseñor.

incorpora la senyora Teresa Faus Boronat, com a vocal titular en substitució del senyor Gabriel Riutort Martínez-Vilaseñor i la senyora Gloria
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29

28

7

6

i

Transports

de l´ aparcament de bicicletes

Transports.

senyalització en el barri de Carreres.

Transports.

illeta del creuament de la Carreres.

del Sud.

del transport

urbà de Pobles

de l´ accessibilitat en parades Sud.

Transports.

Proposta Ajuntament. Millora Poblats del Circulació

Sud.

Carrera Malilla amb la Ronda

Circulació

Millora d´ accessibilitat en la Quatre

Malilla.

Circulació

Millora d’ infraestructures de Quatre

Eixample

Circulació

Proposta Ajuntament. Millora L´

tranport urbà de l´Eixample

Transports.

mobilitat

vianants

d´ accessibilitat en parades del Eixample.

amb

a

Circulació

per

Proposta Ajuntament. Millora L´

reduïda.

persones

passos

i 28.851 euros.

i 30.157 euros.

i 4.600 euros

i 2.000 euros.

i 44.629 euros.

No.

Sí.

No.

Sí.

Sí.

No.

Sí.

No.

No.

No.

ució.

S´ executarà en el 2017.

S´ executarà en el 2017.

S‘ executarà en el 2017.

S´ executarà en el 2017.
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98

95

94

74

64

63

de

zona Sud.

carrers, en jardins i per zones L´

Neteja.

dotació papereres ordinàries en Carreres-

“Doctor Carreres.

Residus

casa

Pedanies.

sòlids

(jardineria).

Proposta Ajuntament. Millora Quatre

Bartual”.

Habilitació

Ajuntament. Quatre

Segura de Forn d´ Alcedo.

Proposta

Sud.

120.000 euros.

60.000 euros.

140.000 euros

60.500 euros.

i 14.000 euros.

per Poblats del Jardineria i Paisatge.

Carreres.

Ajuntament. Poblats del Pedanies

parcs

enjardinada en la plaça Riu

Realització

Proposta

Castellar-l´Oliveral

Condicionaments

de l´ església.

Adequació del vell jardí plaça Quatre

Jardineria i Paisatge.

60. 500 euros

No.

Sí

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

No.

Sí.

No

No.

No.

Aprovada

la

redacció

del

En contractació.

S´ executarà en 2017.

Aprovat pagament.

pagament primera factura.

Aprovat projecte redacció

Aprovada redacció projecte.

6

i

primera factura.

eix Quatre

Sí.

en Corts

l´

Sí

projecte i pagament de la

de

60.000 euros.

Sapadors i zona infantil barri Carreres

Revitalització

esportives en La Torre.
Jardineria i Paisatge.

Ajuntament. Poblats del Esports.

Construcció de dues pistes Sud.

Proposta
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Neteja.

fem..

Sòlids

i 154.000 euros.

No.

No.

En contractació.

Tot seguit, per la Presidència es procedeix a informar sobre els treballs previs que se estan portant a terme respecte a l’ elaboració

Carreres

Residus

Renovació de contenidors de Quatre

literal del qual és el l següent:

7

Pel president de la Comissió de Cultura senyor Dídac Botella i Mestre es procedeix a la lectura del corresponent informe, el tenor

3. DONAR COPMTE DE LES PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL.

senyora Mª Teresa Faus Boronat i la de Benestar Social a la senyora Pilar Suárez Lluch.

Finalitza la seua intervenció informant que la Presidència de la comissió d´ Urbanisme i Inversions en Barris correspondrà a la

abril; 5 de juliol i 18 d’ octubre. Totes les sessions es celebraran en principi en el Centre de Persones Majors de Montolivet.

Després informa sobre el calendari de celebració dels Plens del Consell de Districte, fitxant- se les següents dates: 18 de gener; 5 d’

remet a la web wwwmodeloparticipacion.valencia.es

procediment legalment establert, esperant-se la seua aprovació definitiva en octubre o novembre. Per a obtenir més informació, la Presidència

Seguiment probablement a mitjans de febrer, amb la finalitat de redactar el document base que inicie la tramitació normativa d´ acord amb el

d’ un nou Reglament de Participació Ciutadana. Indica que la fase de consulta ja ha finalitzat i l’ esborrany resultant es remetrà a la Comissió de

102

canina amb Eixample.

expenidor de bosses i cendrer.

d´ expansió
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ORDRE DEL DIA

VOCALS ASSISTENTS: Pepe (PSOE), Cristina (C´S), Didac (Comprimís) Estanis (Tècnic) Teresa (VenC).

HORA.: 19 hrs.

DATA: 16 de gener de 2017.

LLOC: Junta de Districte de Russafa.

REUNIÓ GENER 2017

VOCALS ASSISTENTS: Pepe (PSOE), Cristina (C´S), Didac (Compromís), Estanis (Tècnic).

HORA: 19 hrs.

DATA: 30 de novembre de 2016.

LLOC: Junta de Districte de Russafa.

REUNIÓ NOVEMBRE 2016

nostre treball.

8

planificar, organitzar i donar a conèixer amb suficient antelació totes les iniciatives que realitzarem al llarg del 2017. Aquest és el resultat del

2017-.L´ objectiu d´ ambdues reunions ha estat informar sobre les modificacions del pressupost i dissenyar un pla d´ activitats anual per poder

Des del darrer Consell de Districte , la Comissió de Cultura de la Junta s´ ha reunit en dues ocasions -30 de novembre de 2016 i 16 de gener de

Consell de Districte nº 42 (18 de gener de 2017).

INFORME COMISSIÓ DE CULTURA
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· Novetat. Concurs Ciència (Postres divulgatius). Pressupost. 650 euros.

· Concurs Còmic. Pressupost: 800 euros

· Concurs Fotografia. Pressupost: 750 euros

· Concurs Relat Curt. Pressupost: 1600 euros.

PREMIS I CONCURSOS (3800 EUROS)

aquest sentit, hem organitzat les activitats en diferents blocs als quals, al llarg de l´ any s´ hi aniran afegint més activitats previsiblement.

9

han suposat una major despesa per decidir si es tornen a programar, si es modifiquen o si no s´ inclouen en la programació d´ enguany. En

La darrera reunió del grup va acordar de mantenir la gran majoria de les activitats desenvolupades a llarg de l´any pasta, tot revisant les que

2. Planificació anual d´ activitats.

el pressupost de 2017 en 18000 euros.

partida de “Premis” manté el 3800 euros. Tanmateix, la partida referent a “Activitats culturals” redueix la seua quantitat en 810 euros, fixant

El tècnic municipal informa que el pressupost de la Comissió de Cultura del 2017 es reduirà lleugerament respecte el de l´ any anterior. La

1. Pressupost 2017.

3. Altres qüestions i suggeriments.

2. Planificació anual d´activitats.

1. Pressupost 2017.

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: aZBY lTnG PtkU 5Pc2 RKQD AAiB Cr4=

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL RUSSAFA
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Data
11/04/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

12/04/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

ACTIVITATS CULTURALS (18000 EUROS)

· 3 sessions de ciència divulgativa: La maleta de la ciència (Enric Ramiro). Pressupost aproximat: 400-500 euros.

· 3 sessions Contacontes Llorenç. Pressupost aproximat: 400-500 euros.

Data de realització: Al llarg de tot l´ any.

ACTIVITATS INFANTILS (2000-3000 EUROS)

· Possibilitat d´ organitzar un itinerari en bicicleta pel Saler. Pressupost aproximat: 50-100 euros.

· 1 Itinerari en bicicleta per l´ horta de Castellar-l¨Oliveral . Pressupost aproximat: 50-100 euros.

· 2 Itineraris a peu per l´ horta de Castellar-l´Oliveral. Pressupost aproximat: 100-150 euros.

Data de realització: maig/juny/setembre.

ACTIVITATS A LA NATURA (300-400 EUROS)

blocs diferents segons la seua natura. Són els següents:

10

Degut a la gran varietat d´ activitats que es plantegen al grup de Cultura, el coordinador ha considerat adient d´ organitzar-les mitjançant

l´objectiu de tenir-los enllestits abans d´ estiu.

any, per tal de tenir temps de fer publicitat dels concursos, potenciar la participació i agilitzar els tràmits burocràtics dels certàmens amb

S´ acorda seguint les recomanacions del tècnic de la junta, de publicar les bases dels diferents concursos al llarg del primer trimestre de l´
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FALLES ( 3000-3500 EUROS)

· València Negra: Pressupost aproximat: 500-600 euros.

· Associació Jarit: Pressupost aproximat: 500-600 eruos .

· Russafa Escènica. Pressupost: 500-600 euros.

· Russafart. Pressupost:. 500-600 euros.

Data de realització: Depenent de l´ organització dels festivals i/o celebracions.

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS DEL DISTRICTE (2000-2500 EUROS)

· De moment no hi ha cap proposta concreta.

Data de realització: maig/juny/setembre.

ACTIVITATS ESPORTIVES

· Jornada de Pilota valenciana. Pressupost: sense determinar.

· Jornada de jocs populars. Pressupost. Sense determinar.

Data de realització: maig/juny/setembre

·JOCS POPULARS I TRADICIONS

· 3 funcions de teatre infantil a càrrec del grup de teatre amateur La manta al coll. Pressupost aproximat : 1000-1500 euros.
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ALTRES (500 EUROS)

· Visionat de pel·lícules infantils en valencià (encara per confirmar).

· Cicle Cinema i Debat (encara per confirmar)

Data de realització: Al llarg de tot l´ any .

ACTIVITATS AUDIOVISUALS (500 EUROS)

a la gran quantitat de bandes i associacions musiclas del districte i fomentar la música envers el públic en general.

12

reservem un pressupost similar al de l´any passat per realitzar-les. És a dir, uns 5000-5500 euros. Amb aquest pressupost volem donar suport

· Els diferents concerts i actuacions musicals a les quals volem donar suport enguany també estan encara per definir. En tot cas cas, també

Data de realització: maig/juny/juliol/setembre/octubre.

ACTIVITATS MUSICALS (5000-5500 EUROS)

aproximada de 3000-3500 euros encara que en funció del tipus d´ actes que es realitzen, el pressupost pot minvar considerablement.

premis. En tot cas, el grup de Cultura es reserva un pressupost similar a l´any anterior per desenvolupar-les. És a dir, una quantitat

planteja fer una jornada amb artistes fallers per a que expliquen el seu art als més menuts i una actuació per animar el dia d´ entrega de

agrupacions per concretar els actes i fer unes activitats ben engrescadores per celebrar la Declaració de Patrimoni de la Humanitat. Es

·Les activitats relacionades amb la festa de les Falles s´ estan redefinint. Pròximament, farem una reunió amb els presidents de les quatre

Data de realització: març.
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que hem dissenyat compromet –arrodonint i fent un càlcul aproximat –al voltant de 14000 euros –sempre i quan no hi haja modificacions-,

incorporació de noves activitats i iniciatives que completen la proposta cultural de la Junta de Districte de Russafa. El pla anual d´ activitats

Des del grup de Cultura volem aclarir que aquesta programació anual no està tancada; ans al contrari, està oberta a modificacions a a la

· Altres qüestions i suggeriments.

en cas que no s´ hi involucren altres institucions.

la problemàtica del soroll als barris on l´ oci nocturn té una forta presència . En tot cas, no descartem de tornar a donar suport a l´ iniciativa,

regidoria prenga en consideració aquesta iniciativa perquè pensem que por ajudar a resoldre –juntament amb altres mesures més importants-

durant 8 caps de setmana d´ estiu –concretament les nits de dissabte entre les 23:00 hores i les 02:00 hrs-. Esperem doncs, que alguna

que genera. Aquesta iniciativa fou la que més pressupost va comprometre l´ any passat –al voltant de 2000 euros- i només es va poder fer

tinguera continuïtat i èxit s´ hauria d´ implicar a les regidories pertinents, ja que el pressupost del grup de Cultura no pot fer front a la despesa

grup de Cultura de la Junta de Districte no és l´ organisme indicat per resoldre aquesta greu problemàtica. Per a que aquesta iniciativa

Russafa sobre el soroll al barri durant les nits, especialment originat per la gran quantitat de terrasses que hi ha. Tanmateix, pensem que el

· Russafa baixa la veu. El grup de Cultura va donar suport a aquesta iniciativa durant l´ any passat que pretenia sensibilitzar els visitants de

la jornada amb un cost de 200 euros.

front a diferents despeses que generarà l´ acte. El grup acorda d´ afegir 300 euros més i aportar un grup de músics i animadors per amenitzar

fullets informatius i d´ altres despeses. Els organitzadors van demanar d´ augmentar el pressupost per poder realitzar de nou la publicitat i fer

jornada es farà el proper 4 de Febrer. La Junta s´ havia compromés a col·laborar amb una quantitat de 500 euros en concepte de pancartes,

· Jornada reivindicativa i festiva a la Manzana perdida. S´ hauria d´ haver realitzat en desembre però el mal oratge ho va impedir. La
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“Alejandro Fernández-Checa Ruiz, amb D.N.I. 22.558.324-Q, en la seua qualitat de vocal portaveu del Grup Municipal del Partit

A LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

del sobrant de l´ aplicació pressupostària JU 130 92400 4894 del Pressupost Municipal.

14

Popular, d´ acord amb el que disposa l´ article 120 i següents del Reglament Orgànic del Ple presenta la següent MOCIÓ sobre repartiment

exposa:

Pel senyor Alejandro Fernández-Checa, en nom i representació del Grup Popular es presentà una moció en la que, textualment, s’

3.- MOCIONS I PREGUNTES

ciutadania a participar en la votació.

votació dels projectes presentats, consultar els esmentats projectes, preparació de noves consultes de cara al futur, etc. Animant a tota la

reunió amb la finalitat de tractar diversos temes com l´ estudi de les novetats introduïdes en la fase de votació dels projectes, preparació i

Faus com a coordinadora de la comissió d´ Urbanisme i Inversions en Barris, la qual va proposar la data del 7 de febrer per a celebrar una

Es comunicà el nomenament de la senyora Pilar Suárez com a coordinadora de la comissió de Benestar Social i de la senyora Teresa

animem a tots els veïns i les veïnes de participar en el grup de Cultura i aportar les seue idees i iniciatives.

deixant un romanent de 4000 euros per incorporat noves activitats i propostes que, de ben segur, sorgiran al llarg de l´any. Aixa doncs
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pressupostària sol·licitada, es procedisca a una distribució equitativa i lineal, entre entitats i associacions que figuren inscrites en el Registre

Segona.- Així mateix, proposem que amb l´ esmentat import per la quantitat de 17.431 euros, una vegada realitzada la modificació

finançar projectes de foment de l´ associacionisme es transfetisca a una partida pressupostària que gestione la Junta Municipal de Russafa,

pressupostària i el romanent producte de la diferència entre el total de crèdits destinat a la JMR per import de 38.400 euros els destinats a

Primera.- Que s´ inste el Regidor de Participació i Acció Veïnal per a que porte a termini la corresponent modificació

PROPOSTA D ‘ ACORD

Per la qual cosa, els vocals del Grup Municipal del Partit Popular presenten la següent:

la Junta Municipal de Russafa per un import total de 20.769 euros, existint un sobrant en la referida partida pressupostària de 17.431 euros.

En l última Junta de Govern Local del passat exercici de 2016 s´ acordà aprovar la disposició del gasto per a projectes en l´ àmbit de

corresponent a la Junta Municipal de Russafa 38.400 euros.

El crèdit per a la concessió d’ ajudes que figura en l’ aplicació pressupostària JU 130 92400 48904 pujava a a 215.00 euros

desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l’ associacionisme.

El passat mes d’ agost es publicà la convocatòria per a sol·licitar subvencions destinades a entitats ciutadanes per all

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Sotmesa a votació la moció fou rebutjada,

La resposta oferida és la següent:

- Per a quan est prevista la finalització d’ esta actuació”.

-Cóm afectarà al tràfic el resultat de la mateixa?

-A quant ascendeix l´ import de esta actuació?

-En què consisteix esta actuació?

de tràfic al suposar la principal eixida de València cap a la zona Sud, el Grup Popular formula les següents preguntes:

16

Vist el període de temps transcorregut des que s’ iniciaren obres en l´ entorn de la Pantera Rosa, i atés que esta es una zona de gran afluència

“Assumpte: Obres d´ urbanització en l´entorn de la Pantera Rosa.

Checa, diu:

Es presentaren tres preguntes per part del Grup Popular en este Pln del Consell de Districte. La primera subscrita pel sr. Fernández-

Grup Ciutadans no participà en la votació per haver arribat en el moment en què s’ iniciava el debat de la moció.

obtenint tres vots a favor, els del Grup Popular, sis vots en contra, Grups Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú. El representant del

a les entitats que se han sotmés en la tramitació de les subvenciones a la legislació vigent.

pressupostària que no es pot portar a terme, matisant que és irregular i que la seua posada en marxa suposaria un greuge comparatiu respecte

Intervingué la senyora Presidenta Isabel Lozano per a indicar que la moció era inviable puix que suposa una modificació

forma de foment y promoció de l´ associacionisme, així como la posada en valor de conductes que fomenten estes tres disciplines”.

Municipal en l´ àmbit de la Junta Municipal de Russafa, destinades a les activitats musicals i esportives i al col·lectiu de falles, com una
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3.- Com afectarà al tràfic el futur de la mateixa?

Ajuntament el 27 de juny de 2014.

17

Parc Central en febrer 2015 a la UTE Pasaval-Dragados. Formen part del PAI Unitat d´ Execució A.4-1 “Parc Central” aprovat pel ple del

Parc Central, zona Russafa-Malilla el pressupost del qual es de 16.012.374 euros, l´ execució del qual fou adjudicada per la societat València

Les obres d’ urbanització en la plaça Manuel Sanchis Guarner no són una actuació aïllada. Estan incloses en el Projecte d´ Urbanització del

2.- A quant ascendeix l´ import de esta actuació?

construcció de voreres, re- asfaltat i jardineria.

Guarner comporta els treballs per a la continuïtat i enllaç del carril bici amb la traça procedent de Peris i Valero y Ausiàs March, la

semaforització del parc i el seu perímetre amb la zona consolidada. A més a més de les canalitzacions, l´ urbanització en l´ entorn de Sanchis

aprovat en juliol de 2014. Els treballs que s´ estan realitzant tenen per objecte connectar els servicis de llum, aigua, gas, telecomunicacions i

Les obres d´ urbanització de la plaça Manuel Sanchis Guarner formen part del Projecte d’ Execució del Parc Central zona Russafa-Malilla

1.- En què consisteix esta actuació?

“Respostes de València Parc Central a través de la Regidoria de Desenvolupament Urbà i Vivenda:
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1.- En què va a consistir esta intervenció?

doctor Bartual Moret, sobre esta actuació el Grup Municipal Popular formula les següents preguntes:

18

En recents informacions aparegudes en premsa s´ informa de una pròxima intervenció municipal en el conjunt arquitectònic del xalet del

Asumpte: Xalet del Dr. Bartual en La Punta.

En la segona pregunta, subscrita por la senyora Cristina Diego Martí, s´ exposa:

circulació”.

Mobilitat de l´ Ajuntament i, finalment, el seu re asfaltat i marques vials que es produiran, normalment, en època i/u horari de baixa

manera que produisquen les menors molèsties possibles a la mobilitat en condicions de seguretat en coordinació amb el departament de

costat i, a continuació, de ´ execució dels treballs en superfície de carril bici, jardineria, nova semaforització que s´ aniran realitzant de

se abans depenent de que s´ obtinga la conformitat de las obres subterrànies de canalitzacions amb els corresponents servicis urbans, per un

concatenades. El calendari previst per a la conclusió de tota l’ obra es a finals d’ este any. Dintre de este període, la rotonda podrà finalitzar-

Els treballs continuaran en els pròxims mesos. Es desenvolupen al llarg de tota l’ obra ja que no són actuacions independents o aIllades sinó

4.- Quan està prevista la finalització d´ esta actuació?

vial en una de las interseccions més importants de la ciutat.

El projecte es realitza a partir de la planta viaria facilitada en el seu dia pels servicis tècnics municipals per a millorar la fluïdesa i la seguretat
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4.-Quin és el termini previst per la seua apertura?

Tal com indica el projecte, la seua destinació serà d´ ús general administratiu.

3.-Quin ús s´ ha previst donar a este immoble?

Pressupost licitació. 184, 690,99 IVA inclós. Pressupost adjudicació: 106.037,05 IVA inclós.

2.- Quin import va a destinar- se a esta actuació?

diàfans en les plantes superiors.

19

planta baixa, amb el consegüent subministrament d´ aigua potable i electricitat, engegada de l´ ascensor ja instal·lat i il·luminació dels espais

Segons s´ indica en la memòria del projecte, consisteix en “Habilitació de la Casa Doctor Bartual”, mitjançant la instal·lació de banys en

1.- En què consisteix esta intervenció?

Se l facilita a la interessada la següent resposta:

4.- Quin és el termini previst per a la seua obertura?”

3.- Quin ús s´ ha previst donar a este immoble?

2.- Quin import es va a destinar a esta actuació?
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govern.”
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a la Punta, tot i que desconeixem si l´ anterior administració en va rebre alguna, ja que no deixaren cap tipus de documentació per al nou

“En el servici de Mobilitat Sostenible no s´ ha rebut durant la present legislatura cap sol·licitud relativa a la millora de l´ accés de trànsit rodat

La resposta oferida per la Regidoria de Mobilitat Sostenible és la següent:

4.- Està prevista alguna actuació pròximament?

3.- Quin és l´ import de les mateixes?

2.- En cas afirmatiu, quines intervencions s´ han realitzat?

1.- S´ ha portat a terme per l ´ actual equip de govern, alguna actuació tendent a millorar els accessos a La Punta?

Sobre els accessos a La Punta i la millora del seu entorn el Grup Municipal Popular formula les següents preguntes:

Asunto: Accés a la Punta.

En la tercera pregunta, subscrita així mateix per la senyora Cristina Diego Martí, s’ exposa:

A data de hui està en procés de licitació en fase de requeriment, amb la qual cosa no podem donar un termini previst per a l´ opertura.”
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Els senyor José Luís Tercero, actuant en nom i representació del grup polític “UPYD” presenta full de participació sol·licitant se li

“Sol·licitud de soterrament dels contenidors de fem en el Saler i Pinedo.”

demanar a l´actual govern municipal com ho feren en la junta de 7/7/16 i de 19/10/16.

21

La principal problemática de l´actual barri de Russafa és l´associada a la saturació general d´activitats hostaleres. Ës per això que tornem a

Motiu de la intervenció.

Correu electrónic: russafadescansa@gmail

Entitat a la que representa: AV RUSSAFA DESCANSA

“Nom i cognoms: Josep Martínez.

En la segona exposa:

Atentament.”

“Pe la present solicita participar i ser convocat a la Comissió de Bens d´Inversió de la Junta municipal de Russafa.

el primer d´ ells manifesta:

Don Josep Martínez, en nombre i representació de la plataforma “AV RUSSAFA DESCANSA” presenta 5 fulls de participació. En

notifiquen les convocatòries dels Plens del Consell Municipal de Districte.

manifesta:

Pel senyor Ángel Minués Pertegaz, en nom i representació del grup “Som Valencians” e presenta full de participació en el que

3. INTERVENCIONS VEÏNALS
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2016, tot i el comprimís de la seua trimestralitat.
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(després de dos desconvocatories el 14/12/16 i el 18/1717) i raons justificades per les quals no s´ha convocat cap reunió des de Febrer de

9.- Acords i propostes d´actuació de la mesa de ontaminació acústica de Russafa Gran Via finalment convocada en un pricipi el 25/1/17

acordada en la mesa municipal de soroll russafa Gran Vía a petició de les associacions veinals i hostaleres que hi participen.

8.- Relació locals i establiments hostalers amb infraccions amb. Per incompliments normatius sancionats derivats de la inspecció

7.- Relació detallada sonometries/auditories acustiques pendents a iniciativa dels veins.

Raons perque no ha tingut lloc la sonometria acustica/auditoria acustica demanada pel Sindic de Greujes a un discopub ubicat en femenia 15.

6.- Relació detallada sonometries i auditories acustiques realitzades en tots els anteriors locals musicals en els Quatre trimestres de l´ any.

Sancions i expedients oberts en el periode i locals tancats o en expedient de tqncament.

5.- Relació detallada queixes, denúncies presentades en el quart trimestre de 2016 a tots els establiments hostalers de Russafa, terrasses incloses.

una distància inferior als 65 metres.

4.- Relació detallada locals amb apertura 12 hrs i tancament 3:30 hrs (cafés teatre,, cafes concert, cafes cantaant, PUBS) que es troben antre sí a

metres.

3.- Relació detallada dels locals amb apertura 12 hrs. i tancament 2:30 hrs (salons lounge que es troben entre si a una distància inferior als 65

2.- Relació detallada dels locals amb apertura 12 hrs i tancament 2.30 hrs (salons lounge 9 amb terrassa autoritzada discrecionalment.

Locals amb apertura 17 HRS i tancament 7:30 hrs (sales de festa, discoteques y sales de ball)

-locals amb apertura 12 hrs i tancament 3:30 hrs (cafes teatre, cafes concert, cafes cantant, PUBS)

-locals amb apertura 12 hrs i tancament 2:30 hrs. (salons lounge)

1.- Relació detallada dels establiments públics ubicats al barri de Russafa d´acord amb el seu horari de funcionament. Concretament:
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limitació noves apertures)
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d´amagat/no correspon declaració responsable/segurament sense cap llicencia d´apertura o en tràmit abans de desembre de 2014 data d´entrada

-Càdiz, 13 (antic chicken point grill/kebap tancat al seu moment per inspecció sanitàtia/local actualment en obres segurament sense llicència i

finca).

més de tres finques residencials afectades per fums i olors/ximeneies que necessariament cal inspeccionar/situació denunciada al menys per una

-Vivons ,16 (local que funciona com establiment hostales “la Finestra” en un estret carrer peatoanl y en un baix que te fumeja tot el seu entorn,

també implicava que els locals no podien cambiar de modalitat d´activitat)

-Vivons 30 (“Fastata Russafa de local de menjars a domicili a establiment amb terrassa/desembre de 2014 data entrada limitació noves aperturas

d´amagat/segurament sense llicència/no correspon declaració responsable).

musical/discopub “Up Side Down” a pesar de la limitacoó en vigor des de desembre de 2014/ en la actualitat estant obrant al seu interior

-Mestre Josep Serrano, 8 (baix comercial tancat fa molts anys que va estar fa uns pocs mesos obert com a local amb ambientació

associació:

Continuem a l´espera de tal contestació, i ampliem la relació de locals/baixos de les finques/carrers següents sobre els quals cal informar a esta

nous locals oberts después de la de tal liumitació.

En les anteriors convocatòries d´esta junta de districte de 26/02/16, 20/04/2016 este col·lectiu bienal ara associació ja va demanar la relació de

d´establiments, al temps que s´especificava , entre altres mesures, que els existents es mantindrien en les”condicions” d´eixe moment.

“En desembre de 2014 entrà en vigor la limitació d´apertura de nous locals hostalers a Russafa, fixant-se distàncies i densitats per modalitats

En el tercer full de participació, exposa:

intervencions veinals no és bon govern ni transparencia, més bé més silenci admistratiu acumulat.”

Tot açó tenint en compte que derivar cap als serveis municipals de policia local local, inspecció, domini públic, sancions, activitats… les
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desembre de 2014 data entrada limitació noves aperturas).
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-Pintor Salvador Abril, 14 (baix comercial actualemnt en obres segurament sense cap llicencia d´apertura definitiva o en tràmit abans de

-Vivons, 31/Centelles, 18, local nou dedicat a l´hosteleria (bar amb o sense cuina) ja en funcionament.

d´obrir com a bar/cafeteria/cerveseria.

-Cadis 55/Romeo Corbera 19 (baixos comercials que no havin tingut un local hostales sinó una tenda de menjars per a casa) que està a punt

possiblement sense llicència).

-Literat Azorín , 32 (local obert “Disaster Skate Club”/ inagurat amb DJs per associacio cultural per al patinet que te local de copes/obres

de desembre de 2014 data entrada limitació noves apertures).

-Literat Azorín, 26 (local hostales/bar obert i en funcionament “Aladroc” segurament sense cap llicencia d´apertura definitiva o en tràmit abans

sense autorització/comunicació).

que requerix inspecció sanitària/ no es un local amb ambientació musical/realitza actuacions musicals programades regularment segurament

-Baron Cortes , 20 (local hostales bar “EL Deslunao” local a inspeccionar cuina i fums/qüestionable que tinga llicència d´apertura definitiva/local

inclusa auditoria acústica, fums i fumerals no resoles segons normativa).

que fins i tot a aconseguit recentment ampliar la seua terrassa per facilitar el traspàs del seu negoci, local amb moltes deficiències pendents,

-Puerto Rico, 36 (local hostaler sense llicencia definitiva “El Bouet”, segons visita veinal –i molt recent-al Server municipal d´activitats, local

d´aperturadefinitiva o en tràmit abans de desembre de 2014 data entrada limitació apertura)

-Puerto Rico, 41 (local en funcionament “Malas Artes” quan l´antiga teteria marroquí tancada fa molts anys/segurameny sense cap llicencia

Maria”)

anys/segurament sense llicencia d´apertura definitiva/ instala terrassa al seu xafrà i fins i tot la desplaça al local d´enfront “El Café Tostao o de

-Sevilla, 20 canto Denia (local en funcionament “Cria Cuervos” en antiga llibreria-cafeteria “Cosecha Roja” que portava tancada uns
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COMPROVACIÓ D´APARTAMENTS TURISTICS en finques residencials a instancia exclusiva dels escrits i reclamacions presentades per

L´ajuntament de valencia, concretament el Servei d´Inspecció Municipal està portant a terme una CAMPANYA D´INSPECCIÓ I

“Motiu de la intervenció:

En el quart full de participació, exposa:

Valencia, 18 de gener 2017”.

ordenanaces municipals vigents, especialment la que limita l´apertura de nous locals a Russafa i/o les seues condicions.

Tot i això al marge de traslladar als departaments municipals responsables de tals tramits el deure ineludible de cumplir la normativa i/o

juntes de districte de 26/02/2016, 20/0472016 i 19/10/2016.

Que es detalle i informe per escrit a esta associacio bienal dels expedients municipals que s´han obert al respecte d´esta intervenció bienal en les

establerta en tots els seus termes, donat que han obert, estant en procés d´obres i/o han alterat les “condicions” de desembre de 2014.

llicencies ambientals en cas d´edificis protegits i, especialment, la seua resolució negativa d´apertura en el cas que no es complisca la limitació

Siguen inspeccionats, comprovats els expedients d´apertura en procés de tramitació, les corresponenets declaracions responsables d´apertura i/o

SOL·LICITEM
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3. Té previst l´actual govern municipal alguna mesura per tal de que els carrers peatonals de Russafa ho siguen i a més puguen sobreviure

2. Té previstes algunes mesures de desaturació acústica en les anterios zones i carrersassociats a la proliferació d´activitats en tot el terme.

discoteques i afters, incloent tendes de conveniencia, despatxos de menjar i forn, tots oberts de matinada.

dels drets bàsics per sorolls i vibracions (contaminació acústica) i brutícia asociada als entorns i horaris de lounge-bars, disco-pubs,

1. Té delimitades les zones i carrers amb aglomeracions i consum d´alcohol en les vies públiques que tenen com a resultat la desprotecció

demanr com ho feren en la junta de 20/2016 i de 19/10/2016, si l´actual govern municipal:

“La principal problemàtica del´actual barri de Russaa és l´associada a la saturació general d´activitats hostaleres. És per això que tormen a

En el darrer full de participació de la AV RUSSAFA DESCANSA, s´exposa:

-relació detallada de les sancions i expedients oberts en el període considerat.”

materia.

-relació detallada de les comprovacions i visualitzacions practicades en la campanya d´inspecció que està realitzant l´actual consistori en la

l´allotjament turístic de curta estada.

-relació detallada de queixes/denúncies presentades en els últims Quatre anys per pisos i finques residencials de Russafa destinades a

A tal fi SOL·LICITEM:

estada, incomplint la normativa urbanística en vigor en la ciutat de valencia.

Ja han tingut llocs comprovacions al barri de Russafa sobre determinats pisos residencials que están destinats a l´allotjament turístic de curta
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I sent les 20 hores 10 minuts, per la presidència es dóna per finalitzada la sessió.

inspecció, sancions, activitats…no és bon govern ni transparencia, més bé silenci administratiu acumulat”.
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Tot açó tenint en compte que derivar des de la Junta Municipal de Russafa les intervencions veinals cap als seveis municipals de policia local,

desaturar i recuperar espais publics de qualitat al barri de Russafa.

responsables de comerç, espai públic i activitats, Així com de proteccio ciudadana i turismo amb propostes efectives i reals per

desconvocatorias, el 14712/16 i el 18/1/17, i només haver tingut lloc una en tot l´any 2016, febrer estiguen ben presents els regidors

convocatoria de la mesa de contaminació acústica de Russafa-Gran Via, inicialment prevista per al 25/1717 /després de dos

Donat que el marc d´actuació de la junta municipal de districte pareix que ultrapassa les sues competèncie, sol·licitem que en la

dels locals tancats o en expedient de tancament obert.

5. Relació detallada queixes, denúncies presentades presentades en tot 2016. Relació detallada de sancions i expedients oberts en el període i

majors, menuts i en general veïns.

clientela a les seues portes, sobreocupació, sobreocupació, brutícia, inaccesibilitat pels seus residents i dificultats de mobilitat persones

4. Té delimitats els carrers i creuaments saturats de terrasses, alguns amb “macroterrasses , els efectes dels quals són soroll, aglomeració,
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