ACTA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS, CELEBRAT EL DIA 4
D’OCTUBRE DE 2017

ASSISTENTS:
Presidenta:
María Teresa Girau Meliá
Vicepresident:
Sergi Campillo Fernández
Regidors:
Neus Fàbregas Santana
Lourdes Bernal Sanchis
Vocals:
Compromís
Rafael Ibáñez Puchades
María Fernanda Lapresta Gasón
Sergi Andreu Ferrer Mafe
Grup Popular
Jessica Romaguera Gilabert
Vicente Aparicio Palop
Ángeles Barber Gallardo
Grup Socialista
Lorena Ramírez Olmos
José Vicente Barrachina Gallego
Grup Ciutadans
Alberto Tomás Marco
Grup València en Comú
Rafaela Torres Naranjo
Secretari:
Carlos Saiz Giorgeta

A la ciutat de València, a les 19 hores del dia 4 d’octubre de 2017, es reunixen, prèviament citats, a les dependències de la
Junta Municipal de Trànsits, situada al c/ Comte Lumiares, núm. 5, els membres del Consell de Districte de la Junta que
s’esmenten més amunt, per a tractar els assumptes relacionats en l’orde del dia següent:
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1) Saluda de la regidora de Participació i Acció Veïnal
La senyora Neus Fàbregas pren la paraula per a presentar-se i saludar els presents.
2) Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat dels assistents.
3) Informe de la presidència
La delegada de Participació Ciutadana informa els assistents dels projectes de participació realitzats i indica que de la primera
consulta ciutadana, corresponent a l’exercici 2016, 18 ja estan executats, 4 estan en execució i 7 en tràmit.
En relació amb l’any 2017, manifesta que dels 14 projectes del districte 4 estan en execució i 10 en tràmit. La tardança en
l’execució s’ha produït perquè es transferixen als servicis els diners dels projectes a partir de la votació i elecció dels projectes
veïnals i, per això, a partir d’ara, es faran propostes de projecte de districte que es debatran el 2018, i els tràmits administratius
s’iniciaran el 2019 amb les millores introduïdes pels veïns, agents socials i grups polítics. El 2019 es començarà novament
amb el projecte de ciutat.
Es podran plantejar projectes a realitzar en altres districtes diferents del del domicili del votant i tractar així les necessitats de
la ciutat conjuntament i no sols del districte a què es pertany.
L’Ajuntament proposarà projectes a realitzar, però els veïns podran donar suport a estos projectes o proposar-ne d’altres, amb
indicació de les dates de propostes, estudis de viabilitat i votació dels projectes. Es passaran a estudis de viabilitat els projectes
veïnals que compten amb 100 suports, i per als proposats per l’Ajuntament caldrà comptar amb 200 suports.
A continuació, s’informa de les subvencions concedides a les entitats de la Junta Municipal de Trànsits, així com del
nomenament dels il·lustres del districte proposats i s’assenyala que l’entrega de plaques a estos es farà el 19 d’octubre
d’enguany a la seu de la Junta.
La Mostra de Bandes, organitzada per esta junta municipal, se celebrarà els dies 21 i 22 d’octubre.
El coordinador del grup d’urbanisme manifesta que s’han recollit suggeriments per al procés de participació ciutadana i que al
jardí de Juan Calatrava de Benimàmet ja han començat les obres per a skate.
4) Mocions del Grup Popular
4.1. Assumpte: manteniment i neteja dels jardins del barri de Ciutat Fallera
Després de visitar el barri hem pogut comprovar l’estat de deteriorament actual en què es troba el jardí de l’avinguda dels
Germans Machado.
Este jardí presenta un grau molt important de brutícia acumulada que denota l’absència de neteja des de fa molt de temps.
Respecte a la vegetació, cal dir que les bardisses envaïxen ja les zones de vianants i les zones enjardinades interiors es troben
envaïdes per la brossa.
D’altra banda, al cantonada de l’avinguda amb el carrer de Carlos Climent González trobem un altre jardí l’estat del qual és
encara més preocupant, ja que l’abandó és total.
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En este cas, les bardisses estan destrossades, a les zones interiors enjardinades ha desaparegut per complet qualsevol indici de
vegetació original i s’han convertit en femers on només es troba brutícia entre la brossa i en les branques mig podrides que van
caure dels arbres fa ja molt de temps.
Respecte als jocs infantils i al mobiliari urbà, només s’ha de dir que els cobrix una espessa capa de grafits i, per descomptat, la
brutícia regna en tot el jardí.
Fa molt de temps que per eixe jardí no passen ni les brigades de neteja ni de manteniment, i és vergonyós i un insult per als
veïns l’estat en què es troba.
Atés que s’ha incrementat el 2017 un 10 % el pressupost per a la contracta de jardins de la nostra ciutat i que, lluny de
reflectir-se una millora en el manteniment, ens trobem constantment amb un abandó preocupant en molts, presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Que amb caràcter d’urgència i de manera immediata es faça una actuació de neteja, recuperació de la vegetació, l’arbratge i
el mobiliari urbà als jardins de l’avinguda dels Germans Machado, i sobretot i incloent-hi els jocs infantils, així com en el jardí
situat en esta avinguda amb el carrer de Carlos Climent González.
2. Que es facen les gestions i es donen les instruccions pertinents amb la contracta de manteniment de jardins de la zona nord
perquè estos fets no tornen a passar en un futur.

Se li contesta que el pressupost per a la neteja s’ha incrementat en 5 milions d’euros.
L’avinguda dels Germans Machado es neteja cada 15 dies i des d’octubre hi ha un servici addicional de neteja de fulles dos
dies a la setmana. Ja s’està fent el que se sol·licita.
Sotmesa a votació, es desestima per 7 vots en contra dels representants dels grups Compromís, Socialista i València en Comú,
i 4 vots a favor dels representants del Grup Popular i Ciutadans.

4.2. Assumpte: brutícia i jardins al barri de Campanar
Després de visitar el barri hem pogut comprovar l’actual estat d’abandó en què es troba el barri de Campanar, i per a mostra
ens servirà l’anàlisi del jardí del carrer de Jorge Comín i els carrers veïns.
El jardí d’este carrer es troba mancat de neteja, amb les bardisses sense retallar, amb la vegetació interior repleta de brossa, el
mobiliari urbà amb pintades i els arbres i les palmeres sense podar.
El carrer de Jorge Comín s’encreua amb el carrer d’Hernández Lázaro, on ens trobem una mitjana amb ficus de grans
dimensions als quals no s’ha fet la poda necessària i que amb les seues branques envaïxen ja els passos de vianants.
Des d’este mateix carrer naix el d’Evaristo Crespo Azorín, que torna en diagonal fins al final de Jorge Comín i forma amb
estos un triangle en què es troba un solar totalment ple de brossa i fem que s’ha convertit en un focus d’insalubritat per al barri
i que l’Ajuntament no pot permetre.
I ja per acabar, ens trobem que s’ha utilitzat un altre solar contigu amb el final del carrer de Jorge Comín com a magatzem de
contenidors de vidre, i hi han aparegut prop de vint contenidors d’Ecovidrio (empresa que presta el servici de recollida a
l’Ajuntament de València). Desconeixem, a més, si estos contenidors haurien d’estar prestant servici als carrers de la nostra
ciutat o simplement s’han deixat allí depositats.
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Tot este desastre de barri es convertix en una falta de respecte als veïns que viuen en eixos carrers i, per això, presentem les
següents

PROPOSTES D’ACORD

1. Que amb caràcter d’urgència i de manera immediata es faça una actuació de neteja, recuperació de la vegetació, poda de
l’arbratge i les palmeres i neteja del mobiliari urbà i les zones de jocs infantils del jardí del carrer de Jorge Comín.
2. Que es poden els ficus i les palmeres del carrer d’Hernández Lázaro.
3. Que es procedisca a fer una neteja urgent del solar que dóna als carrers de Jorge Comín i d’Evaristo Crespo Azorín i, en el
cas que no siga de propietat municipal, es procedisca a esta neteja per mitjà d’una actuació subsidiària, per a passar
posteriorment el càrrec al seu propietari legal.
4. Notificar a l’empresa Ecovidrio que procedisca a la retirada dels contenidors de vidre als magatzems de les seues
instal·lacions en el cas que així corresponga, o que siguen col·locats als carrers de la nostra ciutat per a fer el servici de
recollida de residus per al qual estan dissenyats.
Es presenta moció alternativa, atés que es manifesta que totes eixes qüestions ja estan resoltes i es fa una exposició de les
tasques que es duen a terme actualment en relació amb els quatre punts de la moció anterior i es proposa seguir amb la
programació existent en relació amb les tasques que es fan en la moció plantejada, com també amb les tasques de poda, seguint
la programació prevista, optimitzant els mitjans disponibles segons el plec de condicions vigent a través de la incorporació de
millores contínues en la gestió.
Sotmesa a votació la proposta alternativa, és aprovada per unanimitat dels presents.

5) Preguntes del Grup Ciutadans
5.1. Inversió ciutadana de l’any 2016
En la consulta d’inversió ciutadana de l’any 2017 van ser aprovats els projectes següents, que desglosse a continuació:

- Districte Saïdia:
Amb codi de la proposta VLC-2016-50, el projecte denominat “CARRIL BICI I PACIFICACIÓ DE TRÀNSIT A L’AV. DE
LA CONSTITUCIÓ, PONTS I MARGES DEL RIU”.
- Districte Rascanya:
Amb codi de la proposta VLC-2016-392, el projecte denominat “ESCOCELLS TORREFIEL”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-378, el projecte denominat “IL·LUMINACIÓ I SENYALITZACIÓ GAYANO LLUCH PERE CABANES”.
- Districte Campanar:
Amb codi de la proposta VLC-2016-449, el projecte denominat “PISTES ESPORTIVES SOLAR ENTRE CEIP GINER DE
LOS RÍOS I ESGLÉSIA SANT LLUÍS BISBE”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-499, el projecte denominat “RENOVACIÓ BANCS BARRI SANT PAU”.
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Amb codi de la proposta VLC-2016-134, el projecte denominat “CARRIL BICI GENERAL AVILÉS I MESTRE
RODRIGO”.
- Districte Benicalap:
Amb codi de la proposta VLC-2016-382, el projecte denominat “CARRIL BICI EN AVINGUDA JOAN XXIII”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-380, el projecte denominat “MILLORA D’IL·LUMINACIÓ AL C/ PERE CABANES
(98 a 104) I RIU NERVIÓN (1 a 11)”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-146, el projecte denominat “NOU PARC DE CAL·LISTÈNIA A BENICALAP”.
- Districte Pobles del Nord:
Amb codi de la proposta VLC-2016-340, el projecte denominat “REORDENACIÓ I HABILITACIÓ DEL 1R PIS DE
l’ALCALDIA DE MASSARROJOS”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-271, el projecte denominat “REFUGI DE LA GUERRA CIVIL A MASSARROJOS”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-377, el projecte denominat “CONDICIONAR EL SEGÜENT CARRER DE
BENIFARAIG”.
- Districte Pobles de l’Oest:
Amb codi de la proposta VLC-2016-337, el projecte denominat “URBANITZACIÓ ACCESSOS CEIP BENIMÀMET”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-368, el projecte denominat “MODIFICACIÓ ACCÉS ELEVAT DE VIANANTS
CARRER SOT DE XERA AMB EL CARRER FORTALENY”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-270, el projecte denominat “ENJARDINAMENT SOLAR DE CALATRAVA”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-283, el projecte denominat “AMPLIACIÓ/MILLORA DE L’AULA INFERIOR DE LA
UNIVERSITAT POPULAR DE BENIMÀMET”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-354, el projecte denominat “CREACIÓ D’UNA PISTA DE SKATE A BENIMÀMET”.
No consta que hui dia estos projectes estiguen encara executats.
Per este motiu, es fan les següents
PREGUNTES
- En quin punt es troba cada un d’estos projectes actualment?
- En quina data està previst que cada un d’estos projectes estiga conclòs totalment?
En contestació a les seues preguntes, s’adjunta la informació de cada un, actualitzada al setembre de 2017, pels servicis
municipals competents per a executar-los. Esta informació està disponible en el web municipal http//www.valencia.es,
“Govern obert”, “Consultes ciutadanes”.

201500372

INSTAL·LACIÓ D’UNA
PÈRGOLA
FOTOVOLTAICA AL
JARDÍ DEL CARRER DE
RUAYA

LA SAÏDIA

120.000 €

EN
TRAMITACIÓ

201500151

MILLORA
D’INFRAESTRUCTURES
DE SENYALITZACIÓ

LA SAÏDIA

21.598,00 €

EXECUTAT

201500214

ACTUACIÓ SOBRE EL
SOLAR D’AMPLIACIÓ
DEL CEIP MAX AUB

LA SAÏDIA

180.000,00 €

EN
TRAMITACIÓ

201500602

CONDICIONAMENT
DEL PARC DE LES
IL·LUSIONS

RASCANYA

60.500,00 €

EN
EXECUCIÓ
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201600067

PROPOSTA
AJUNTAMENT.
MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT EN
PARADES DEL
TRANSPORT URBÀ DE
RASCANYA

RASCANYA

33.573,00 €

EN
TRAMITACIÓ

201600014

MILLORA DOTACIÓ
PAPERERES
ORDINÀRIES EN
CARRERS, EN JARDINS
I PER A ZONES
D’EXPANSIÓ CANINA
AMB EXPENEDOR DE
BOSSES I CENDRER.

RASCANYA

21.750,00 €

EN
EXECUCIÓ

201500438

MILLORA PARADA
EMT

CAMPANAR

11.000,00 €

PREVIST
SETEMBRE
2017

201500248

REPAVIMENTACIÓ DE
LES VORERES I
PAVIMENT

CAMPANAR

173.310,00 €

EN
TRAMITACIÓ

201500567

PACIFICACIÓ DEL
TRÀNSIT EN AV.
BURJASSOT

BENICALAP

343.024,00 €

EN
TRAMITACIÓ

201500004

CONDICIONAMENT
PARC MUNICIPAL

POBLES
DEL NORD

60.500,00 €

EN
EXECUCIÓ

201600007

PROPOSTA
AJUNTAMENT. ZONA
JOCS INFANTILS
BENIFARAIG

POBLES
DEL NORD

65.959,26 €

EN
EXECUCIÓ

201600003

PROPOSTA
AJUNTAMENT.
ÚLTIMA FASE
REHABILITACIÓ
IMMOBLE MUNICIPAL
ANTIGA
COOPERATIVA
BENIFARAIG

POBLES
DEL NORD

150.000,00 €

EN
EXECUCIÓ

201600043

PROPOSTA
AJUNTAMENT.
MILLORES
D’ACCESSIBILITAT EN
VORERES I CALÇADES
A BENIMÀMET

POBLATS
DE L’OEST

150.000,00 €

EN
TRAMITACIÓ
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201600066

PROPOSTA
AJUNTAMENT.
MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT EN
PARADES DEL
TRANSPORT URBÀ
DELS POBLES DE
L’OEST

POBLES DE
L’OEST

45.000,00 €

EN
TRAMITACIÓ

201600006

PROPOSTA
AJUNTAMENT.
MILLORES AL PARC
PENYETES DE
BENIMÀMETBENIFERRI

POBLES DE
L’OEST

60.000,00 €

EXECUTAT

5.2. Inversió ciutadana de l’any 2017
En la consulta d’inversió ciutadana de l’any 2017 es van aprovar els projectes següents, que desglosse a continuació:
- Districte Saïdia:
Amb codi de la proposta VLC-2016-50, el projecte denominat “CARRIL BICI I PACIFICACIÓ DE TRÀNSIT EN AV.
CONSTITUCIÓ, PONTS I MARGES DEL RIU”.
- Districte Rascanya:
Amb codi de la proposta VLC-2016-392, el projecte denominat “ESCOCELLS TORREFIEL”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-378, el projecte denominat “IL·LUMINACIÓ I SENYALITZACIÓ GAYANO LLUCH PERE CABANES”.

- Districte Campanar:
Amb codi de la proposta VLC-2016-449, el projecte denominat “PISTES ESPORTIVES SOLAR ENTRE CEIP GINER DE
LOS RÍOS I ESGLÉSIA SANT LLUÍS BISBE”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-499, el projecte denominat “RENOVACIÓ BANCS BARRI SANT PAU”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-134, el projecte denominat “CARRIL BICI GENERAL AVILÉS I MESTRE
RODRIGO”.
- Districte Benicalap:
Amb codi de la proposta VLC-2016-382, el projecte denominat “CARRIL BICI EN AVINGUDA JOAN XXIII”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-380, el projecte denominat “MILLORA D’IL·LUMINACIÓ AL C/ PERE CABANES
(98 a 104) I RIU NERVIÓN (1 a 11)”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-146, el projecte denominat “NOU PARC DE CAL·LISTÈNIA A BENICALAP”.
- Districte Pobles del Nord:
Amb codi de la proposta VLC-2016-340, el projecte denominat “REORDENACIÓ I HABILITACIÓ DEL 1R PIS DE
L’ALCALDIA DE MASSARROJOS”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-271, el projecte denominat “REFUGI DE LA GUERRA CIVIL A MASSARROJOS”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-377, el projecte denominat “CONDICIONAR EL SEGÜENT CARRER DE
BENIFARAIG”.
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- Districte Pobles de l’Oest:
Amb codi de la proposta VLC-2016-337, el projecte denominat “URBANITZACIÓ ACCESSOS CEIP BENIMÀMET”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-368, el projecte denominat “MODIFICACIÓ ACCÉS ELEVAT DE VIANANTS
CARRER SOT DE XERA AMB EL CARRER FORTALENY”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-270, el projecte denominat “ENJARDINAMENT SOLAR DE CALATRAVA”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-283, el projecte denominat “AMPLIACIÓ/MILLORA DE L’AULA INFERIOR DE LA
UNIVERSITAT POPULAR DE BENIMÀMET”.
Amb codi de la proposta VLC-2016-354, el projecte denominat “CREACIÓ D’UNA PISTA DE SKATE A BENIMÀMET”.
No consta que hui dia estos projectes estiguen encara executats.
Per este motiu, es fan les següents
PREGUNTES
- En quin punt es troba cada un d’estos projectes actualment?
- En quina data està previst que cada un d’estos projectes estiga conclòs totalment?
En contestació a les seues preguntes, s’adjunta la informació de cada un, actualitzada al setembre de 2017, pels servicis
municipals competents per a executar-los. Esta informació està disponible en la web municipal https://decidimvlc.valencia.es.

50

LA SAÏDIA

392

RASCANYA

CARRIL BICI I
PACIFICACIÓ DE
TRÀNSIT EN AV.
CONSTITUCIÓ, PONTS
I MARGES DEL RIU

347.394,00

EN TRAMITACIÓ

60.000,00

EN TRAMITACIÓ

RASCANYA

IL·LUMINACIÓ I
SENYALITZACIÓ
GAYANO LLUCH PERE CABANES

35.647,00

EN EXECUCIÓ

449

CAMPANAR

PISTES ESPORTIVES
SOLAR ENTRE CEIP
GINER DE LOS RÍOS I
ESGLÉSIA SANT
LLUÍS BISBE

60.000,00

EN TRAMITACIÓ

499

CAMPANAR

RENOVACIÓ BANCS
BARRI SANT PAU

21.700,00

EN TRAMITACIÓ

134

CAMPANAR

CARRIL BICI
GENERAL AVILÉS

208.160,00

EN TRAMITACIÓ

382

BENICALAP

CARRIL BICI EN
AVINGUDA JOAN
XXIII

350.000,00

EN TRAMITACIÓ

378

ESCOCELLS
TORREFIEL
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380

BENICALAP

MILLORA
D’IL·LUMINACIÓ AL
C/ PERE CABANES (98
A 104) I RIU NERVIÓN
(1 A 11)

146

BENICALAP

NOU PARC DE
CAL·LISTÈNIA A
BENICALAP

60.000,00

EN EXECUCIÓ

340

POBLES
DEL NORD

REORDENACIÓ I
HABILITACIÓ DEL 1R
PIS DE L’ALCALDIA
DE MASSARROJOS

235.000,00

EN TRAMITACIÓ

POBLES
DEL NORD

REFUGI DE LA
GUERRA CIVIL A
MASSARROJOS

23.000,00

EN TRAMITACIÓ

271

44.941,00

EN EXECUCIÓ

377

POBLES
DEL NORD

CONDICIONAR EL
SEGÜENT CARRER DE
BENIFARAIG

32.283,00

EN TRAMITACIÓ

337

POBLES DE
L’OEST

URBANITZACIÓ
ACCESSOS CEIP
BENIMÀMET

6.000,00

EN TRAMITACIÓ

368

POBLES DE
L’OEST

MODIFICACIÓ ACCÉS
ELEVAT DE
VIANANTS CARRER
SOT DE XERA AMB EL
CARRER FORTALENY

84.000,00

EN TRAMITACIÓ

270

POBLES DE
L’OEST

ENJARDINAMENT
SOLAR DE
CALATRAVA

250000

EN TRAMITACIÓ

283

POBLES DE
L’OEST

AMPLIACIÓ/MILLORA
De l’AULA INFERIOR
DE LA UNIVERSITAT
POPULAR DE
BENIMÀMET

3.000,00

EN EXECUCIÓ

354

POBLES DE
L’OEST

CREACIÓ D’UNA
PISTA DE SKATE A
BENIMÀMET

60.000,00

EN TRAMITACIÓ
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6) Preguntes Grup Popular
6.1. Execució pressupostària en el districte Benimàmet-Beniferri

1. Quins equipaments públics s’han expropiat al districte de Benimàmet-Beniferri a càrrec dels pressupostos dels exercicis
2016 i 2017? Preguem que en la resposta es faça constar l’emplaçament de l’equipament públic.
2. Els equipaments expropiats a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017, quines qualificacions tenien segons el
PGOU de València?
3. Amb el pagament de les expropiacions, s’ha obtingut el ple domini i la totalitat de les parcel·les que conformen
l’equipament públic previst en el PGOU? En cas que queden pendents sòls objecte d’expropiació, preguem que en la resposta
se’ns faça constar la part de sòl que encara no és de titularitat municipal i quan es preveu que s’obtindrà.
4. Amb data 30 de setembre de 2017, quina part del pressupost està pendent de ser disposat i gastat en este districte i quin
equipament hi està adscrit?

Resposta:
Atesa l’extensió de totes les preguntes relatives a l’execució de pressupost als districtes de Benimàmet-Beniferri, Campanar,
Pobles del Nord, Saïdia, Rascanya i Benicalap, no es poden contestar en este consell de la Junta, i es té en compte això per a
contestar-les en el pròxim consell.

6.2. Execució planejament solar c/ Vicent Peris
1. Quan té previst l’Ajuntament iniciar els treballs d’urbanització de l’equipament previst al carrer de Vicent Peris?
2. Per al supòsit que la totalitat del sòl no fóra de titularitat municipal, quina part del sòl encara no ho és? I, si és el cas, hi ha
expedient d’expropiació iniciat per a la seua obtenció?
3. Es preveu la possibilitat d’executar la zona verda i la construcció d’un aparcament subterrani?
4. Té previst traure en règim de concessió la possibilitat de construcció de l’aparcament subterrani?

Resposta de l’Àrea d’Urbanisme:
1. Per part d’esta delegació no es té l’encàrrec del projecte d’equipament per a eixa parcel·la.
2. En relació amb el servici públic, inicialment consta com a expropiat la seua totalitat.
3 i 4. En el planejament no es preveu i no hi ha cap sol·licitud respecte d’això.

6.3. Urbanització del c/ Doctor Olóriz
1. Quan té previst l’Ajuntament iniciar els treballs d’urbanització del tram del carrer del Doctor Oloriz, entre l’avinguda de
Peset Aleixandre i el carrer de l’Economista Gay?
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2. Quin és el termini estimat de duració dels treballs?
3. Quin és l’import d’execució d’estes obres d’urbanització?
4. Les obres d’urbanització, les executarà directament l’Ajuntament a través d’una contracta o se sotmetran a un procés de
concurs públic?
5. En este cas, quin serà el procediment de contractació d’esta obra pública?
Resposta de l’Àrea d’Urbanisme:
S’està estudiant la solució tècnica adequada i el seu cost per a executar-la quan hi haja disponibilitat pressupostària.
6.4. Conversió en zona de vianants de la plaça de Santa Mònica (la Saïdia)
1. El projecte de conversió en zona de vianants de la plaça de Santa Mònica proposat pels veïns en la primera consulta
ciutadana va rebre 72 vots i quedà en tercer lloc. Quin és el motiu pel qual no s’ha executat si havia superat les fases de
proposta, priorització i validació tècnica pels funcionaris municipals?
2. Per quins projectes amb menys suport ciutadà, que havien sigut proposats per l’Ajuntament, concretament els expedients
números 2015-00268, 2015-00397, 2015-00151 i 2015-00431 del mateix barri, ja han sigut executats o estan pendents d’inici
de les obres?
3. Quin criteri i qui ha decidit no executar el projecte anterior que ha sigut proposat pels veïns, no rebutjat pels tècnics i votat
per estos, i no obstant això executar o licitar projectes que consten en la pregunta anterior i que van tindre menys suport
veïnal?
Resposta de l’Àrea de Participació:
El resultat del procés de la consulta ciutadana d’inversions en barris, a fi de garantir el compromís que els diners pressupostats
en cada un dels districtes s’executaren en el mateix districte, es va obtindre després de finalitzar la votació, de l’ordenació de
totes les propostes per nombre de vots, seleccionant les propostes de la més votada fins a l’última, tenint en compte que cada
proposta inclosa no superara el pressupost restant destinat al districte. Per això, si una proposta superava este límit es passava a
seleccionar la següent fins a completar el pressupost total, com en el cas de la Saïdia es detalla a continuació.
Districte
5. La Saïdia
Nro. Impreso
2015-00214
2015-00372
2015-00002
2015-00268
2015-00397
2015-00151
2015-00171
2015-00431

Pressupost
344.598

Titulo
Votos Servicio
Actuació sobre el solar d’ampliació del CEIP Max Aub
221 Educación
Pérgola fotovoltaica en el jardín de calle Ruaya
78 Servicios centrales técnicos
PEATONALIZACIÓN PLAZA SANTA MÓNICA
72 Obras de infraestructura
Seguretat vial en les rodalies del col·legi públic Villar
Palasí.
48 Circulación y transporte
Construcción de una rotonda en calle Reus confluencia
con calle Periodista Llorente
40 Circulación y transporte
Semáforo
31 Circulación y transporte
Mantenimiento de
Reurbanización aceras Avd. Burjassot
17 infraestructuras
Mantenimiento de
Reparación acera
11 infraestructuras
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Parcialmente
Presupuesto Distrito
Distrito
180000 5 LA SAIDIA
No
No
120000 5 LA SAIDIA
230000 5 LA SAIDIA
Si

Barrio
Barrio
5 SANT ANTONI
2 MORVEDRE
2 MORVEDRE

Si

3000 5 LA SAIDIA

No
No

15000 5 LA SAIDIA
21598 5 LA SAIDIA

1 MARXALENES
5 SANT ANTONI

No

283338 5 LA SAIDIA

1 MARXALENES

No

5000 5 LA SAIDIA

1 MARXALENES

3 TRINITAT

6.5. Projectes primera consulta ciutadana barri Campanar
1. Quin és el motiu pel qual els projectes presentats i votats per veïns en la primera consulta ciutadana al març de 2016,
concretament els expedients 2015-00168, 2015-00440, 2015-00153 i 2015-00425, no s’hagen executat?
2. Així mateix, per què el projecte 2015-00168, “Informació en les marquesines instal·lades en les parades de l’EMT al barri de
Campanar”, que va ser el tercer projecte més votat pels veïns, amb 42 vots, no s’ha executat, i no obstant això dels projectes
2015-00213 i 2015-00438, amb menys suport ciutadà, 33 i 8 vots respectivament, estava prevista l’ execució al juliol de 2017?
3. Quin criteri i qui ha decidit no executar el projecte anterior, que ha sigut proposat pels veïns, no rebutjat pels tècnics i votat per
estos?
Resposta de l’Àrea de Participació:
El resultat del procés de la consulta ciutadana d’inversions en barris, a fi de garantir el compromís que els diners pressupostats
en cada un dels districtes fora executat al mateix districte, es va obtindre després de finalitzar la votació, de l’ordenació de
totes les propostes per nombre de vots, seleccionant les propostes de la més votada fins a l’última, tenint en compte que cada
proposta inclosa no superara el pressupost restant destinat al districte. Per això, si una proposta superava este límit, es passava
a seleccionar la següent fins a completar el pressupost total, com en el cas de Campanar, que es detalla a continuació.
Districte
Campanar

Pressupost
277.447

Nro. Impreso Titulo
Urbanització PIO XII-Diego Mirón-Pare
2015-00057 Domenech
2015-00248

2015-00213

Reparación de las aceras y pavimento
Información y marquesinas paradas EMT
Distrito Campanar
Paso de peatones a la altura de la Avenida de
Campanar 37 y Plaza Juan Pablo II

2015-00528
2015-00440
2015-00333

Asfaltat carrer del Villar
Instalación reloj informativo línea 29 EMT
Añadir paso de cebra

2015-00153

Insonorización Planta Baja CMAPM Tendetes

2015-00425

Reurbanización aceras Tendetes

2015-00438

Traslado parada EMT

2015-00168

Votos Servicio
Mantenimiento de
75 infraestructuras
Mantenimiento de
50 infraestructuras

Parc Presupuesto Di Distrito
Si
No

Ba Barrio

30750 4 CAMPANAR 1 CAMPANAR
173310 4 CAMPANAR 4 SANT PAU

42 Circulación y transporte No

275000 4 CAMPANAR 1 CAMPANAR

33 Circulación y transporte No

24500 4 CAMPANAR 1 CAMPANAR

30 Obras de infraestructura
17 Circulación y transporte
11 Circulación y transporte
Servicios centrales
10 técnicos
Mantenimiento de
9 infraestructuras

No
No
No

37887 4 CAMPANAR 1 CAMPANAR
95000 4 CAMPANAR 3 EL CALVARI
24500 4 CAMPANAR 1 CAMPANAR

No

55000 4 CAMPANAR 2 LES TENDETES

No

73667,88 4 CAMPANAR 2 LES TENDETES

8 Circulación y transporte Si

11000 4 CAMPANAR 2 LES TENDETES

6.6. Execució pressupostària al districte de la Saïdia
1. Quins equipaments públics s’han expropiat al districte de la Saïdia a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017?
Preguem que en la resposta es faça constar l’emplaçament de l’equipament públic.
2. Els equipaments expropiats a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017, quines qualificacions tenien segons el PGOU
de València?
3. Amb el pagament de les expropiacions, s’ha obtingut el ple domini i la totalitat de les parcel·les que conformen l’equipament
públic previst en el PGOU? En cas que queden pendents sòls objecte d’expropiació, preguem que en la resposta se’ns faça
constar la part de sòl que encara no és de titularitat municipal i quan es preveu que s’obtindrà.
4. Amb data 30 de setembre de 2017, quina part del pressupost està pendent de ser disposat i gastat en este districte i quin
equipament hi esta adscrit?
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6.7. Execució pressupostària al districte de Rascanya
1. Quins equipaments públics s’han expropiat al districte de Rascanya a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017?
Preguem que en la resposta es faça constar l’emplaçament de l’equipament públic.
2. Els equipaments expropiats a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017, quines qualificacions tenien segons el PGOU
de València?
3. Amb el pagament de les expropiacions, s’ha obtingut el ple domini i la totalitat de les parcel·les que conformen l’equipament
públic previst en el PGOU? En cas que queden pendents sòls objecte d’expropiació, preguem que en la resposta se’ns faça
constar la part de sòl que encara no és de titularitat municipal i quan es preveu que s’obtindrà.
4. Amb data 30 de setembre de 2017, quina part del pressupost està pendent de ser disposat i gastat en este districte i quin
equipament hi està adscrit?
6.8. Execució pressupostària als Pobles del Nord
1. Quins equipaments públics s’han expropiat a les pedanies del Nord a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017?
Preguem que en la resposta es faça constar l’emplaçament de l’equipament públic.
2. Els equipaments expropiats a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017, quines qualificacions tenien segons el PGOU
de València?
3. Amb el pagament de les expropiacions, s’ha obtingut el ple domini i la totalitat de les parcel·les que conformen l’equipament
públic previst en el PGOU? En cas que queden pendents sòls objecte d’expropiació, preguem que en la resposta se’ns faça
constar la part de sòl que encara no és de titularitat municipal i quan es preveu que s’obtindrà.
4. Amb data 30 de setembre de 2017, quina part del pressupost està pendent de ser disposat i gastat en este districte i quin
equipament hi està adscrit?

6.9. Execució pressupostària districte Campanar
1. Quins equipaments públics s’han expropiat al districte de Campanar a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017?
Preguem que en la resposta es faça constar l’emplaçament de l’equipament públic.
2. Els equipaments expropiats a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2016 i 2017, quines qualificacions tenien segons el PGOU
de València?
3. Amb el pagament de les expropiacions, s’ha obtingut el ple domini i la totalitat de les parcel·les que conformen l’equipament
públic previst en el PGOU? En cas que queden pendents sòls objecte d’expropiació, preguem que en la resposta se’ns faça
constar la part de sòl que encara no és de titularitat municipal i quan es preveu que s’obtindrà.
4. Amb data 30 de setembre de 2017, quina part del pressupost està pendent de ser disposat i gastat en este districte i quin
equipament hi està adscrit?
6.10. Execució pressupostària districte Benicalap
1. Quins equipaments públics s’han expropiat en el Districte de Benicalap amb càrrec als pressupostos dels exercicis 2016 i
2017? Preguem que en la resposta es faça constar l’emplaçament de l’equipament públic.
2. Els equipaments expropiats amb càrrec als pressupostos dels exercicis 2016 i 2017, que qualificacions tenien segons el PGOU
de València?.
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3. Amb el pagament de les expropiacions S’ha obtingut el ple domini i la totalitat de les parcel·les que conformen l’equipament
públic previst en el PGOU? En cas de quedar pendents sòls objecte d’expropiació preguem que en la resposta se’ns faça
constar la part de sòl que encara no és de titularitat municipal i quan es preveu que serà obtinguda.
4. En data 30 de setembre de 2017, Quina part del pressupost està pendent de ser disposat i gastat en el dit Districte i que
equipament està adscrit?

6.11. Primera consulta pressupostos participatius
1. Hi ha hagut sobrant una vegada executades i licitades les obres dels projectes seleccionats i votats pels veïns dels districtes de
la Junta Municipal de Trànsits? Preguem que per cada un dels districtes es faça constar en la resposta el projecte, la baixa que
s’haja obtingut del concurs públic d’adjudicació de l’obra i l’import d’esta baixa.
2. Quina destinació preveu la Delegació de Participació Ciutadana assignar a les baixes obtingudes amb motiu dels concursos
realitzats per a l’execució dels projectes seleccionats?
3. Pensa reinvertir les baixes en nous projectes per als districtes amb consulta prèvia i partició dels veïns dels districtes en
qüestió?
Resposta de l’Àrea de Participació:
En relació amb els projectes de la consulta ciutadana d’inversions en barris, les propostes formulades han sigut estudiades pels
diferents servicis tècnics de l’Ajuntament, que van valorar que cada una complira els requisits necessaris per a ser
considerades projectes d’inversió, a més de pressupostar el cost que l’execució comporta. Els servicis competents en
l’execució dels projectes d’inversió decidits per la ciutadania informen amb periodicitat sobre l’estat d’execució, i no es té
constància en la data actual de cap sobrant.

6.12. Ocupació il·legal al districte de Trànsits
1. Quants expedients d’ocupació il·legal en vivendes o locals de propietat municipal es troben en tramitació en l’actualitat en
cada un dels barris dels districtes de Tránsits? Preguem que en la resposta se’ns detallen els emplaçaments.
2. Quants expedients s’han tramitat en què ha participat la Policia Local relacionats amb llançaments de vivendes o locals de
titularitat privada en l’àmbit de la Junta Municipal de Tránsits?

Resposta de l’Àrea de Protecció Ciutadana:
En contestació al seu escrit de referència, la Policia Local no fa ni llançaments ni desallotjaments si no és per manament
judicial.
L’actuació de la Policia Local és, quan es detecta una ocupació, informar l’autoritat judicial i els servicis socials d’això.

6.13. Accidents al districte de Trànsits
L’augment dels accidents a la ciutat en els últims dos anys constata la nefasta política en matèria de mobilitat que està aplicant
el govern tripartit en tota la ciutat de València. La Junta Municipal de Trànsits, a causa del seu extens àmbit en el conjunt de la
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ciutat i de la gran quantitat d’avingudes i carrers que la recorren, ha de rebre una atenció especial en matèria de seguretat
viària, tant en el disseny de les vies com en models de prevenció i conscienciació.
1. Quants accidents amb ferits i sense s’han produït en cada un dels barris del districte de Trànsits enguany?
2. Quina és la comparativa respecte a l’any anterior?
3. En quants s’han vist implicats vianants i ciclistes?
4. Quina és la comparativa respecte al mateix període de l’any anterior?
5. Ha fet la Policia Local o l’Àrea de Mobilitat Sostenible alguna acció o campanya de prevenció d’accidents de circulació i
conscienciació en matèria de seguretat viària als districtes i barris de la Junta Municipal de Trànsits?

Resposta de l’Àrea de Protecció Ciutadana:
Amb relació al seu escrit de referència s’informa:
L’aplicació utilitzada per a la base de dades d’accidents no permet extraure resultats per barris sinó totals. Per això, no es pot
facilitar eixa informació.
Quant a les accions o campanyes realitzades, s’informa que es fan tant controls com campanyes (de caràcter permanent o
específiques) dins de la nostra localitat.

6.14. Policia de Barri
La disminució de la Policia de Barri en la totalitat dels districtes de la ciutat ha fet que una gran quantitat de barris s’estiguen
veient perjudicats per la falta d’esta figura tan necessària i pròxima al ciutadà. Nombroses associacions del districte de Trànsits
han denunciat la falta de presència policial als seus barris, especialment l’últim any.
1. Quants accidents amb ferits i sense s’han produït al barri de de Campanar enguany? Quina és la comparativa respecte a
l’any anterior?
2. Amb quants policies de barri compta el barri de la Saïdia? Amb quants comptava fa dos anys?
3. Amb quants policies de barri compta el barri de Rascanya? Amb quants comptava fa dos anys?
4. Amb quants policies de barri compta el barri de Torrefiel? Amb quants comptava fa dos anys?
5. Amb quants policies de barri compta el barri de Benicalap? Amb quants comptava fa dos anys?
6. Amb quants policies de barri compten els Pobles del Nord? Amb quants comptaven fa dos anys?
7. Amb quants policies de barri compten els Pobles de l’Oest? Amb quants comptaven fa dos anys?
8. Pensa la Regidoria de Protecció Ciutadana reforçar la policia de barri als barris mencionats?
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Resposta de l’Àrea de Protecció Ciutadana:
Amb relació al seu escrit de referència s’informa:
Pregunta 1. L’aplicació que registra l’accidentalitat no permet diferenciar el nombre d’accidents segons barris. Per això, no se
li pot donar contestació.
En relació a la resta de preguntes, s’informa:

Barris

Nombre d’agents fa 2 anys

Nombre d’agents actualment

Marxalenes

Tres agents per torn

Dos agents per torn

Benicalap

Cinc agents per torn

Quatre agents per torn

Torrefiel

Dos agents per torn

Dos agents per torn

Poblats de l’Oest
Barris

Nombre d’agents fa 2 anys

Nombre d’agents actualment

Benimàmet

Tres agents per torn

Dos agents per torn

Beniferri

Un agent per torn

Un agent per torn

El barri de la Saïdia compta actualment amb quatre policies de barri, 2 en torn de matí i 2 en torn de vesprada. Continua sent la
mateixa quantitat que fa dos anys.
El barri de Rascanya compta actualment amb quatre policies de barri, 2 en torn de matí i 2 en torn de vesprada. Continua sent
la mateixa quantitat que fa dos anys.
Els Pobles del Nord compten actualment amb sis policies de barri, 3 en torn de matí i 3 en torn de vesprada. Ha disminuït en 4
agents la quantitat total de fa dos anys.

7) Precs i preguntes
8) Intervencions veïnals
A continuació es passa al torn d’intervencions veïnals, i una vegada finalitzades s’alça la sessió a les 20.50 hores del dia de la
data.
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