Id. document: 4NGP ppep P3ji 0ewx N08p tElj 1XQ=

ACTA NÚM. 40 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL
CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
CELEBRADA EL DIA 07 DE JULIOL DE 2016.

ASSISTENTS:
València, a les 19 hores 7 minuts del dia 8
Presidenta:

de juliol de 2016, es reunixen en els locals
del Centre Social de Quatre Carreres sitis en

- Senyora Isabel Lozano Lázaro

c./ Arabista Huici s/n els components del
Consell de la Junta Municipal de Russafa

Vocals:

que al marge es relacionen.

Grup Compromís:
Orde del Dia:
-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

1º. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió

-Senyor Lluís Grau Gadea

anterior.

-Senyor Dídac Botella i Mestre

2º. Informe de la Presidència.
3º. Donar compte de les propostes dels

Grup Socialista

Grups de Treball.
4º. Mocions.

-Senyor José Miravalls Mingarro

5º. Suggeriments i propostes.
6º. Intervencions veïnals.

Grup València en Comú

-Senyora Carmen Martínez-Villaseñor

Grup Popular

-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Senyora Cristina Diego Martí
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Grup Ciudadanos-Partido de la Ciutadania

-Senyor Antonio Cervera Briones

Secretari:

-Senyor. Vicente Morant Deusa

En la data i hora abans indicada, per la 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 en la reunió celebrada
a este efecte el passat 17/06, es va acordar dotar a les Naus de Ribes dels usos següents:
La nau núm. 1 estaria adscrita a la Delegació d’Esports.
La nau núm. 2 seria la seu de la Universitat Popular.
La nau núm. 3 s’adscriuria a la Delegació de Cultura i Desenrotllament
Humà.
Les naus 4a i 5a es destinarien a diversos usos complementaris.
En relació a les preguntes plantejades per l’A.A.V.V. Malilla en el Ple
anterior, per les sra. Presidenta es va informar que s’havia decidit establir un horari per
a la bibblioteca de 08 h 45 m. a 14 h. 45 m. durant els mesos de juliol i setembre, de
dilluns a divendres, i que a partir del mes d’octubre l’horari seria el mateix pels matins
i de 4h. 15 m. a 7. h. 45 m. a les vesprades.
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Respecte a la situació del col·legi Fernando del los Rios va informar que
se’n va a procedir a renovar l’aula d’informàtica i altres adequacions, encara que el
problema de fons és la falta d’un edifici propi per al dit col·legi, la qual cosa constituïx
un objectiu general de la Regidoria
En relació a la pregunta formulada pel senyor Daniel Herrero Ginovart, en
nom i representació de la A,A.V.V e veïns de la Font de Sant Lluís en la que sol·licita se
li informe si hi ha hagut alguna modificació en el PAI “Músic Chapí” i altres detalls
relatius a la seua execució, es llig per la presidenta l’informe següent:
“Efectivament, no s’ha tramitat cap modificació respecte al PRIM aprovat
per Rsolución del Conseller de Territori i Vivenda el 31 de maig de 2005.
L’inici de l’obres es produïx amb l’Acta de Comprovació de
Replantejament del Projecte d’Urbanització del PAI “Músic Chapí” firmada l’1 de març
de 2016. Sent el termini d’execució de les referides obres, tal com assenyala la clàusula
2.1 del Conveni Urbanístic subscrit entre l’urbanitzador i l’Ajuntament de València de
18 mesos.
Realitzada la urbanització el resultat serà el següent:
-238 vivendes (aproximadament).
-3.380 m2 d’espais lliures.
.-8.000 m2 de voreres i zona de vianants-3.500 m2 (aprox.) d’aparcaments, la qual cosa suposa aproximadament 280 places
d’aparcament.
-Una zona de jocs biosaludables.
-Així com la implantació d’aproximadament 192 arbres.
-Respecte als enderrocaments, cal assenyalar que en el projecte d´ enderrocaments que
integra el Projecte d’Urbanització està previst l´enderrocament d’aquells edificis que es
troben fora d’ordenació, si bé ha de tindre’s en compte que alguns d’ells ja
han sigut enderrocats per haver sigut declarada la ruïna imminent.”

3. DONAR COMPTE DE LES PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL.
Pel vocal del grup Compromís el senyor Dídac Botella i Mestre es
procedix a la lectura del corresponent informe, que diu literalment és el següent:
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1. ACTIVITATS REALITZADES.

INFORME COMISSIÓ DE CULTURA
Consell de Districte, núm. 40 (7 de juliol de 2016)

O. REUNIONS
Des de el darrer Consell de Districte, la Comissió de Cultura de la Junta de s'ha reunit
en una ocasió -4 de juliol de 2016- per explicar els activitats realitzades i les activitats
pendents, informar sobre un parell d'incidències i assatjar solucions i donar comptes de
les despeses realitzades i el romanent actual de la Comissió.

1. ACTIVITATS REALITZADES

1.1-. ltineraris per l'horta de Castellar-l'Oliveral.
S'han realitzat els 3 itineraris-21 de maig i 4 i 25 de juny-, amb gran èxit de particpació
–un total de 70-80 persones, aproximadament-. El resultat de´l’experiència ha estat molt
satisfactori. Agraïm doncs des de la Comissió l'esforç i la col.laboració de I'AVV
Castellar-Oliveral en l'organització de l'experiència. Molt probablement, al setembre
tornarem a programar més itineraris per la zona, també amb bicicleta. Pressupost: 150€.

1.2. Contacontes per a adults
Ha començat el primer dels tallers amb el conta-contes Llorenç Gimenez, que s'ha
realitzat al Centre Cultural "la Cebera" de Castellar. De nou, va tenir una molt bona
acceptació per part dels veïns i veïnes. Hi assistiren al voltant de 30 persones. Les altres
dues sessions previstes és faran al setembre. Pressupost: 495€.

1.3. Campanya Russafa en veu baixa.
Va començar l’11 de juny i finalitzarà el 30 de juliol -8 dissabtes, de 23'00 a 02'00hrs-.
El seguiment s'està fent per part de Gent de Russafa què està posant voluntaris per
observar les intervencions i preguntar la gent del carrer sobre la iniciativa. l’Associació
d'Oci i Hostaleria de Russafa aporta 450€ que s'han destinat a la publicitat. La despesa
dels actors és de 1.815€. La iniciativa ha tingut també molt bona acollida per part dels
veïns i els visitants i és un bos mecanisme de sensibilització i educació de la gent. Des
4
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de de la Comissió de Cultura de la Junta instem l'Ajuntament a que prenga nota i estudie
donar suport econòmic mitjançant diferents regidories -Benestar, Serveis Socials, Salut,
Turisme...- per poder continuar desenvolupant la iniciativa a Russafa i, fins i tot, poder
traslladar-la a d'altres barris de la ciutat.

1.4. Cicle Cínema i Dóna.
El cicle començà també a Castellar, amb la pel.lícula Gary Cooper, que estàs en els
Cels. La pel.lícula Funció de Nit, què s'havia programat per al 8 de juliol s'hagué
d'ajornar per raons alienes la Junta (impossibilitat de comptar amb la infraestructura i la
ponent) i és programarà el proper setembre, com també els altres 4 passes. Pressupost::
1.379€.

1.5. Actuacions musicals.
Les actuacions musicals estan acabant de tancar-se. En principi estes són les ja
realitzades:
Concert Agrupació Musical Cra. Font de S Lluis, dia 18 de juny a la Font de Sant Lluís.
Pressupost: 823€.
Concert de l'Escola de Música Amparo lturbi al Col.legi Martí Sorolla. Pressupost:
820€.
Les què ja estan tancades i és realitzaran:
Concert de Grup de Corda, 5 de setembre al Saler, Pressupost: 480€.
Concert Coral en Forn Alcedo, 16 de setembre. Pressupost :400€.
Curts musicats Alqueria de Coca (La Torre). Pressupost: 1.264€.
Concert d’Orquestra Simfónica de Russafa i CIM Castellar-Oliveral, 22 d'octubre a
Pinedo. Pressupost: 900€.
Concert SM La Torre 29 d'octubre a la Fonteta de S Lluis. Pressupost: 830€.
Pendents de data el Concert Coral a Castellar i el de joves intèrprets al Palmar.
Pressupost: 400€.

1.6. Concurs de Relats Curts.
S'han publicat els bases del concurs de relat curt, què és difondran de manera semblant
als dos altres concursos. Termini obert fins final de setembre. Pressupost: 1.600€.
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1.7. Concurs de fotografia.
Hi ha hagut una molt baixa participació -1 treball presentat-. Atribuïm este fet a la
temàtica que el Grup de Treball va triar en votació -Solidaritat amb els refugiats-. És un
tema complex tècnicament i conceptualment, segons l'opinió de diferents fotògrafs
professionals a qui hem consultat. A més a més, el fet d'haver de fotografiar persones,
encara feia la temàtica mes complexa. Durant l'última reunió. A proposta del
coordinador el grup va decidir de declarar desert el premi d'eixa convocatòria i tornar a
obrir-la a principi de setembre, canviant la temàtica del concurs per la que havia quedat
en segona posició en la votació -Arbres i plantes del districte de Russafa-. Pressupost:
750€.

1.8. Concurs de Còmics.
La situació de concurs de Còmic és semblant a la del concurs de fotografia: no s'ha
presentat cap treball. cap concursant ha presentat còmic al concurs. És varen col.locar
les bases a la web de l'Ajuntament, a la Junta de Russafa, en les tendes de còmic mes
importants de València i és va enviar també a totes les entitats de Russafa, a la
Biblioteca Nova Al-Russafí, especialitzada en còmic, a les Escoles d'Artesans, que
tenen una aula de còmic, a la Facultat de Belles Arts i als lnstituts de Secundària de
València. Potser la data no era la més adient, però la gestió de l'expedient va costar
molt, especialment perquè lntervenció tornà dues vegades l'expedient.

2. ACTIVITATS PENDENTS DE REALITZAR
2.1. ltineraris arquitectònics i urbans per Russafa.
Se'n faran dos -dissabtes-, coincidint amb el festival Russafa Escènica -5-25 de
setembre-. Pressupost: 575€.

2.2. Punts negres.
És faran dos intervencions/instal.lacions/performance al Túnel de la Gran Via, també
coincidint amb elfestival Russafa Escènica. Pressupost: 575€.

2.3. Alqueria de Coca.
La data proposada per l'espectacle de SedaJazz seria el 23 de setembre. Previ al concert,
és podrien visitar els horts urbans i Sociòpolis, i fer un sopar a la fresca, pagant la Junta
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les begudes. Després, gaudiríem del concert. Pressupost: 1.264€.

3. NOVES PROPOSTES
3.1. Mural a Forn d'Alcedo.
La Junta de districte col.laborarà en la realització d'un mural urbà. Hi ha la possibilitat
que esta ajuda és plantege com un concurs i, per tant, s'utilitzarien els 450€ restants de
la partida de PremIs. La Junta, a mes a mes, també col.laborarà aportant o llogant un
equip de so -200€ aprox.- per fer una actuació i també hi ha la possibilitat de fer un dels
passes del cicle Cinema i Dóna -200€-

3.2. Nous itineraris per la natura,
A setembre és proposarà de fer nous itineraris per l'horta de Castellar –altres rutes a peu
i amb bicicleta-. També s'està estudiant un itinerari amb bicicleta pel Saler.

3.3. Converses improbables.
És un projecte de Malilla i s'està estudiant de quina manera la Junta de Districte hi pot
col'laborar. Les persones que han presentat la idea la concretaran amb mér detall
pròximament per estudiar-la.

3.4. Altres activitats.
A principi de setembre és convocarà una reunió del grup per acabar de programar les
diferents activitats de l'any -premis institucionals, concert de Nadal...- i proposar les que
considerem oportunes en funció del pressupost romanent.

4. PUBLICITAT
S'han fet una despesa en publicitat, pe tal de donar difusió als activitats, mitjançant el
correu electrònic o be amb cartells i pòsters. Les despeses són les següents:
* Disseny de la publicitat

605,00 euros

* Targetes per als exposicions

90,75 euros

* Cartells 4tintes
* Cartells 1 tinta

724,74 euros
54,45 euros

Total en publicitat: 924,44€
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5. SITUACIó DEL PRESSUPOST.
El pressupost ha estat modificat respecte de les quantitats que s'havien plantejat en un
principi, per les següents raons:
·En algunes de les despeses que és plantejaven, s'ha hagut d'afegir l'lVA corresponent al
tipus d'empresa del proveïdor (10, 15 o 21%).
·pel que fa a les actuacions musicals, s'ha afinat molt a la baixa el preu dels concerts, per
tal d’oferir-los als diferents barris, per la qual cosa, la Junta assumeix les despeses que
les societats musicals hagen d'afrontar per acudir als concerts, com a ara lloguer de
cadires, transport de la percussió, etc.
El pressupost romanent per als activitats què és puguen proposar és de 3.602€ per a
activitats culturals i 450€ per a premis.
A continuació, pel senyor José Miravalla Mingarro, es procedix a la lectura
de l’informe de la presidència relatiu als Grups d’Urbanisme i Inversions en Barri,
sobree la modificació de les línies de l’EMT, que diu:
“Els dies 5 i 6 de juliol de 2016, s’ha convocat a les persones que formen
part del grup de treball d’Urbanisme i Inversions en Barri, i que han assistit a les
reunions amb l’EMT, sobre la modificació de les línies de traçat, per a la devolució dels
processos de consultes ciutadanes, de manera que s’explicaren els resultats de les
mateixes.
Els dies 5 de juliol a les 18 h. es reuniran els grups de les Juntes de Patraix,
Russafa i Marítim. I a les 20. 00 h en Ciutat Vella i Abastiments.
El dimecres 6 de juliol a les 16: 00 hores, la reunió serà en la Junta
Municipal de Trànsits i a les 20:00 h. en la Junta d’Exposició.”
A continuació es va explicar que, a causa de la malaltia del vocal d’esta
Junta el senyor Josep Vicent Alcaide Olmos, no ha sigut possible presentar l’informe
relatiu a les activitats del grup de Benestar Social.

4. MOCIONS

No es van presentar mocions en este ple del Consell de Districte; no
obstant això, pel sr Secretari es va explicar que havien sigut presentades huit preguntes
per part del Grup Popular. Va indicar que, a causa d’un problema de registre de les
preguntes, s’havia tingut coneixement de la seua existència el dia anterior a la
8
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celebració del Ple, ja que el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament no les va
remetre per la via habitual. Per la sra. Presidentes es va indicar que quatre de les huit
preguntes serien respostes en esta acte i que les restants serien contestades per escrit en
quant es disposara de la resposta.
La primera d’elles es referix a les Obres d’Urbanització del PAI de Sat Pau
en Malilla. I diu:
“En el mes de març de 2014, l’anterior govern municipal del Partit Popular
va resoldre l’adjudicació del PAI a l’agent urbanitzador, per diversos motius però,
fonamentalment per l’incompliment en els terminis d’execució de les obres
d’urbanització, va assuminr la gestió directa del PAI i va encarregant a AUMSA la
finalització de les obres d’urbanització davant del seu avançat estat d’execució.
A finals del passat mes de gener El govern municipal va anunciar el reinici
de les obres d’urbanització del Programa d’Actuació Integrada (PAI) per al
desenrotllament de la Unitat d’Execució entrada de Sant Pau, en el barri de Malilla.
En relació amb esta actuació, el vocal que subscriu formula la pregunta
següent:
1. Tenint en compte el molt escàs percentatge de l’obra d’urbanització que
resta per executar, Per quina raó el nou govern municipal ha tardat un any
des que va prendre possessió a reiniciar estes obres d’urbanització?
1.

2. Quina és la data prevista de finalització d’estes obres d’urbanització?”

Resposta de´l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda:
“El projecte per a la finalització de les obres es va aprovar el 16 d’octubre
de 2015.
El consell d’Administració d’AUMSA del 30 de març de 2016 va
adjudicar les obres a BECSA SAU per un import de 212.440 euros.
Dos mesos després, el 30 de maig de 2016, es van iniciar les obres que
tenen una duració prevista en l’adjudicació de cinc mesos, per la qual cosa està previst
que finalitzen el 30 d’agost de 2016.
Com comprovarà per les dates, totes les gestions per a portar endavant esta
urbanització s’han realitzat amb l’actual govern municipal, i en tan sols 9 mesos des que
es va poder aprovar el projecte, licitar-ho i començar les obres.
El mèrit de l’anterior govern municipal del PP és que va ser ser incapaç de
9
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portar endavant este Programa d’Actuació Integrada, l’agent urbanitzador del qual va
deixar les obres paralitzades durant anys.
L’anterior delegat d’Urbanisme va resoldre l’adjudicació d’este Programa,
tal com vosté comenta al març de 2014, i si el canvi de govern es va produir en juliol de
2015, la pregunta hauria de ser Quines són les raons per les quals va deixar passar 16
mesos sense fer res?”
La 2a pregunta versa sobre el compliment de la normativa sobre activitats i
contaminació acústica a Russafa, i diu:
“Racionalitzar i regular l’ocupació del domini públic municipal per a usos
privatius, així com les activitats exercides en els espais privats d’ús públic, i
harmonitzar-los amb l’ús comú general per la ciutadania la protecció de la qual ha de
ser sempre prioritària, compatibilitzant en la mesura que siga possible els interessos
públics i privats, va ser l’objectiu principal de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació
del Domini Públic Municipal aprovada al juny de 2014.
Esta nova Ordenança, junt amb la de la Protecció contra la Contaminació
Acústica i la resta de normativa reguladora d’estos àmbits té particular rellevància per a
les persones que viuen i disfruten del barri de Russafa, atés que de la correcta aplicació i
control del seu compliment per part de l’Ajuntament de València dependrà, en gran
manera, que este tradicional barri de València continue sent un dels més atractius per a
viure, treballar i disfrutar.
Davant del creixent malestar del veïnat pel deteriorament de la qualitat de
vida en el barri, el vocal que subscriu formula les preguntes següents:
1.Quantes terrasses s’han senyalitzat en el barri de Russafa des del mes de
juny de 2015? Quantes hi ha pendents de senyalitzar?
2 Quants efectius de la policia local estan destinats cada dia de la setmana
al control del compliment de la normativa indicada en el barri de Russafa?
3.Quantes denúncies s’han formalitzat per part de la Policia Local des del
mes de de juny de 2015, per infracció de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del
Domini Públic Municipal en el barri de Russafa?
4.Quantes denúncies s’han formalitzat per part de la Policia Local des del
mes de juny de 2015 per infracció de l’Ordenança Municipal de protecció contra la
Contaminació Acústica?
5.Quantes llicències d’activitat per a bar-cafeteria, pub, restaurant, saló
10
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lounge, discoteca i terrasses s’han concedit en el barri de Russafa, des de juny de 2015
fins al dia de hui? Es sol·licita la informació desglossada per a cada una d’estes
categories.
6.Quines campanyes de prevenció, informació i sensibilització entorn del
problema del soroll derivat de l’oci s’han dut a terme per a millorar la convivència en el
barri de Russafa per part de l’Ajuntament, en este últim any? Quines altres es van a
posar en marxa en els pròxims mesos? 7
7.Quin ha sigut la col·laboració, participació o implicació de l’Ajuntament
de València en la campanya de mediació per a evitar el soroll dels clients en el carrer
que va proposar la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV) el passat
mes d’octubre?
8.Quantes reunions ha mantingut El Govern Municipal amb la Federació
Empresarial d’Hostaleria Valenciana (FEHV) amb motiu d’esta problemàtica en el
present any 2016?
9.Quantes reunions ha mantingut El govern municipal amb la Federació
d’Associacions de Veïns de València, amb motiu d’esta problemàtica en el present any
2016? .
10 Quantes vegades s’ha reunit la Taula de Treball sobre Contaminació
Acústica en este any 2016?
11 A quines conclusions s’ha arribat en la Taula de Treball sobre
Contaminació Acústica en eixes reunions?
12.Quin ha sigut el resultat de cada uns dels mesuraments de soroll
realitzades en el barri de Russafa des de juny de 2015? ”

Resposta de l’Àrea´de Protecció Ciutadana.
“Pregunta núm. 1. No competix a esta Delegació.
Pregunta núm. 2. Durant el dia, els efectius que es destinen són
els Policies de Barri de la Zona, en total 3 en el torn del matí i tres en el de
la vesprada, de dilluns a divendres, a més de les unitats de Patrulla que
s’assignen habitualment per a recolzar la Policia de Barri en funció dels
efectius del Servici.
Durant el servici nocturn, els dilluns, dimarts, dimecres i
diumenges amb caràcter discrecional es manté la vigilància per part d’un
11
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indicatiu uniformat.Els dijous, divendres i dissabtes s’augmenta amb un
indicatiu de paisà ( 2 policies).
Pregunta núm. 3. Terrasses. Un total de 97 denúncies.
Pregunta núm. 4. Contaminació acústica 66 denúncies.
Preguntes núm. 5, 6, 10, 11 i 12. No té competència esta
delegació., sent objecte d’intervenció d’altres servicis.
Pregunta núm. 7. La Delegació de Protecció Ciutadana ha
mantingut diferents reunions amb les Comissions de Seguretat Ciutadana
Coordinadores de les Federacions d’Associacions de Veïns de la Ciutat,
col·laborant en les propostes realitzades. Continuem treballant amb este
tema, estant pendent d’acords.
Pregunta núm. 8. La Delegació de Protecció Ciutadana s’ha
reunit una vegada amb la Federació Empresarial d’Hosteleria de València
(FEHV) durant l’any 2016.
Pregunta núm. 9. La Delegació de Protecció Ciutadana s’ha
reunit amb la Federació d’Associacions de Veïns en 9 ocasions durant
l’any 2016”.
La tercera pregunta versa sobre les reunions de la Presidenta de la
Junta Municipal de Russafa amb entitats i veïns. Esta és la seua exposició:
“La Presidenta de la Junta Municipal de Russafa va anunciar el
seu propòsit de mantindre reunions els primers dimecres de cada mes, en
horari de 18 a 20 hores, amb les entitats i veïns i veïnes de l’àmbit de la
Junta per a escoltar i arreplegar els seus suggeriments, queixes o projectes.
A este respecte, el vocal que subscriu formula les preguntes
següents:
1. Quantes d’estes reunions s’han celebrat ja? En quines dates?
2. Amb quines entitats s’ha reunit la Presidenta?
3. Quines queixes, suggeriments o projectes li han sigut presentats
a la Presidenta en cada una d’estes reunions per part d’entitats o veïns?
4. Quins compromisos ha adquirit la Presidenta en cada una
d’estes reunions?
5. Quines entitats han sol·licitat i tenen pendent la reunió amb la
Presidenta?”
12
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Resposta de la Presidenta de la Junta Municipal de Russafa:
“Efectivament, des de la Presidència de la Junta Municpal de
Russafa va comunicar-se´l’establiment (tal i com diu la convocatòria
adreçada a les entitats registrades) d’una vesprada al mes´d’atenció
personal tant als veïns i les veïnes com a les associacions del districte per
conéixer de primera mà els assumptes veïnals i dels nostres. També podrà
concertar-se una visita a la seu dels associacions segons la disponibilitat de
temps.
Una iniciativa que busca trobar un model d’acostament al teixit
social dels barris, tot i donant el protagonisme a la pròpia junta. Un model
que aposta per la proximitat i la descentralització.
És per això que cal celebrar l’interés que demostra el vocal del
Grup Popular que formula els preguntes, un vocal que va assistir com a
convidat de pedra a una llarga etapa en què era laminat qualsevol intent de
participació en, per exemple, els Consells de Districte.
Amb tot, les respostes a les seues preguntes són les següents:
1. La primera reunió va celebrar-se el dimecres 4 de maig i les
posteriors els dies 15 de juny i 6 de juliol amb una periodicitat
mensual.
2. Pel que fa a les entitats, en eixes dates s´han mantingut
reunions amb representacions de Gent de Russafa, de la
Plataforma per Russafa, de Podem-Russafa , de´l’Associació
Civil Jarit, de l’Associació de Veïns de Forn d’Alcedo i de
Russafa Descansa.
3. En el contacte directe amb les entitats esmentades, com
correpon, s´han posat en comunes informacions, s´han
realitzat preguntes i s´han posat sobre la taula qüestions molt
diverses i´d’entitat tan diversa com ho son les entitats
esmentades. No menys amb que s´hagueren produït en
qualsevol altre context.
4. Pel caràcter de les trobades, “d’atenció personal” com s´indica
en la comunicació, l’objectiu no és arribar a cap compromís,
13
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el qual no estaria ni en la intenció i competència de la
presidència proposant, ni, de ben segur, en la de les entitats”..

La següent pregunta versa sobre la remodelació del parc Manuel Granero i
diu :
“El Govern Municipal va paralitzar recentment la remodelació del
Parc Manuel Granero, el projecte de la qual estava ja aprovat, amb
consignació pressupostària i en tràmits d’adjudicació de les obres per a la
immediata execució de les mateixes.
A este respecte, el vocal que subscriu formula les preguntes
següents:
1.Té previst el govern municipal iniciar la tramitació per a dur a
terme la remodelació del Parc Manuel Granero?
2. En quin any preveu El govern municipal tindre finalitzada la
remodelació del Parc Manuel Granero?
3 Quin destí s’ha donat als 262.000 euros que l’anterior govern
municipal va deixar consignats en el Pressupost Municipal de 2015 per a la
remodelació del Parc Manuel Granero?
4. El govern municipal consignarà en el Pressupost de 2017
l’import necessari per a la remodelació del parc Manuel Granero?
5. Té consensuat El govern municipal, amb alguna entitat o
entitats del barri de Russafa algun nou projecte de remodelació del parc?
Amb quines entitats?”
Resposta de parcs i jardins.
“Sobre este mateix assumpte s´ha contestat ja en nombroses
ocasions al Grup Popular.
Així. en resposta a pregunta núm. 9 de la Comissió de Medi
Ambient del passat mes de maig de 2016, formulada per este grup i que
pot trobar en PIAE.
En eixa resposta és fa referència a altra resposta a pregunta amb.
núm. 85 de l’Ordre del Dia del Ple del 28 de gener de 2016, formulada per
un regidor del Partit Popular i que, així mateix, és troba en PIAE.
També fa referència a l’acta aprovada a la Comissió de Medi
14
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Ambient del passat mes de març de 2016 (i de la qual tenen còpia els
membres de la Comissió) de la qual formen part dues regidores del grup
Popular.
Nota: s´adjunten còpies dels iniciatives esmentades”.
La següent pregunta versa sobre les queixes per deficiències en
els servicis de neteja de la via pública, el text dels quals és el següent:
“Els últims informes mensuals de la Comissió de Queixes i
Reclamacions de l’Ajuntament de València posen de manifest un augment
de les reclamacions ciutadanes sobre neteja de la via pública en bona part
dels barris de la ciutat.
Entre elles, i pel que es referix a l’àmbit territorial d’esta Junta
Municipal, destaquen les de Russafa, Gran Via, Pla del Reemei,
Montolivet, Malilla i En Corts.
Pel que es referix a les queixes relatives als servicis de jardineria
destaquen les de Russafa. Malilla, En Corts i Font de Sant Lluís. En este
úlitm barri l’Associació de Veïns Devesa-Fuente de Sant Lluís va destacar
recentment la lamentable situació del parc situat entre els carrers capellà
Palanca i gravador Jordà.
A este respecte el vocal que subscriu formula les preguntes
següents:
“1. Quin és l’actual programació de la neteja viària en els barris
de Russafa, Gran Via, Pla del Remei, Montolivet, Malilla i En Corts?
2. Quines mesures es van a adoptar per a tallar les deficiències de
neteja en estos barris posades de manifest en repetides queixes veïnals?
3. Quines mesures es van a adoptar per a tallar les deficiències en
els servicis de jardineria en els barris de Russafa, Malilla, En Corts i Font
de Sant Lluís, posades de manifest en repetides queixes veïnals?
.Té previst El govern municipal dur a terme alguna actuació el
parc situat entre els carrers capellà Palanca i Gravador Jordà per a deixarho en les degudes condicions per al seu ús veïnal? “
La següent pregunta es referix a la macrofesta de La Punta i és del
tenor següent:
“Després de l’esdeveniment celebrat el passat mes d’abril en la
15
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pedania de La Punta i davant de les reiterades queixes manifestades pels
veïns, degut, no sols a les molèsties ocasionades pel soroll, sinó a més, a
les limitacions de mobilitat a què es van veure sotmesos els residents, i a
les dificultats d’accés que van arribar inclús a impossibilitar l’entrada i
eixida a la pedania, el Grup Popular formula davant del Ple d’esta Junta
Municipal les preguntes següents:
1. Quina delegació de l’Ajuntament de València va ser
l’encarregada d’autoritzar el dit esdeveniment?
2. Es va traslladar a totes les delegacions de l’Ajuntament amb
competències implicades en la celebració de l’esdeveniment,
perquè informaren sobre la idoneïtat de la celebració del
mateix?
3. En cas afirmatiu, Quin va ser el resultat? Van informar totes
les delegacions de forma favorable a l’autorització del dit
esdeveniment?
4. 4. Va autoritzar la delegació de mobilitat deixar un únic accés
a la pedania?
5. Es van alterar itineraris en les línies de l’EMT?
6. Quina empresa es va encarregar de l’organització de
l’esdeveniment?
7. Quants agents de la Policia Local de València van ser
destinats a cobrir este esdeveniment? Quantes actes es van
alçar per part de la Policia Local per consum il·legal de
begudes alcohòliques en la via pública?
8. El Grup Popular sol·licita una còpia dels informes emesos des
de l’Ajuntament de València a l’efecte de la celebració d’esta
Macrofesta.
9. Davant de les declaracions del Regidor de Llicències, Carlos
Galiana, sobre l’oferiment de la Marina per a este tipus
d’esdeveniments, Significa que d’ara en avant l’equip de
govern ja no pensa autoritzar més esdeveniments com este en
la Punta?”
La pregunta relativa a la instal·lació de jocs infantils en
16
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La Gran Via Marqués del Túria, diu:
“En el procés de Consulta Ciutadana dut a terme fa uns
mesos per a realitzar inversions en els barris, es va presentar una proposta
veïnal consistent a instal·lar jocs infantils en un tram de la Gran Via
Marqués del Túria, atés que ni en la Gran Via Germanies ni en Marqués el
Túria hi ha cap equipament d’este tipus. La proposta va superar totes les
fases del procés, inclús va ser seleccionada com a favorita per al districte
de´l’Eixample, però en un moment posterior va ser desestimada, al·legant
que els tècnics municipals no veien viable un parc infantil en la dita
ubicació.
Davant de l’escassa motivació de la resposta oferida per
part de l’Ajuntament i no estant ja la proposta accessible a través de la web
municipal, el Grup Popular formula les preguntes següents:
1. Quins són els motius al·legats pels tècnics municipals
per a considerar inviable la instal·lació de jocs infantils
en la Gran Via Marqués del Túria? Preguem se’ns
facilite una còpia dels informes tècnics que desestimen
esta proposta.
2. Com explica l’actual equip de govern municipal que
existisquen jocs infantils en altres Grans Vies, com
Ramón y Cajal o Ferran el Catòlic, si ambdós són
espais molt semblants.?
3. En el cas que els motius al·legats pels tècnics foren
esmenables, Estaria disposat l’actual equip de govern
municipal a iniciar els tràmits oportuns per a fer viable
el projecte?
4. En el cas que fóra totalment inviable i davant de la
voluntat manifestada dels veïns de´l’Eixample, Podria
estudiar l’equip de govern algun emplaçament
alternatiu per a instal·lar uns jocs infantils en el barri
de Gran Via?”
L’última pregunta es referix a la falta de neteja en el
districte de l’Eixample. Este és el seu contingut:
17
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Davant del creixent malestar del veïnat per la falta
de neteja en els barris que composen esta Junta Municipal,
i el consegüent deteriororament de la qualitat de vida dels
veïns, el vocal que subscriu formula les preguntes
següents:
“1. Respecte al servici municipal d’arreplega
d’efectes i residus sòlids. En l’actualitat, quina és la
freqüència de pas en l’arreplega d’efectes? I en l’arreplega
de residus sòlids?
2. Es manté la freqüència d’arreplegament de sis
dies a la setmana o hi ha hagut algun canvi respecte
d’això?
3. Es manté la mateixa freqüència per als Districtes
de´l’Eixample i Quatre Carreres? I en les Pedanies del
Sud?
4. Atés que últimament s’han detectat sobreïsques
en residus i en vidres, preguntem davant d’este ple si s’han
rebaixat els nivells?
5. Respecte al servici de neteja viària. Quina és la
programació de la neteja en els barris que componen els
districtes d’esta Junta Municipal?
6. Es va adoptar alguna mesura o realitzar algun
tipus d’actuació intensiva per a atallar les deficiències de
neteja, tinguent en compte a més, el constant augment de
queixes rebudes respecte d’això?
7. En cas afirmatiu les mesures a quins barris de la
nostra Junta afectarien?”

5. SUGGERIMENTS I PROPOSTES

Intervé en este punt el sr. Miravalls per a referir-se a la problemàtica que
18
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planteja un arbre situat en el número 84 de la Carrera de Malilla pel perill d’esvarons i
brutícia que genera. La sra. Presidenta Isabel Lozano manifesta que es sol·licitaran
informes respecte d’això.

6. INTERVENCIONS VEÏNALS.
Per la senyora Leonor Pretel Piqueras, en nom i representació de l’A.A.V.V.
Malilla, es presenta escrit que s’adjunta a la present acta Com a Annex núm. 1.
El sr. José FranciscoBoix Yuste, en nom i representació de l’entitat “Cars
Valencia S.L.”, motiva la seua intervenció en els punts següents:
-Sol·licitud de llicència d’activitats
-Sol·licitud de guals de 08.00 h. a 20 H.”
La senyora María Paz Quilis Ariza, en nom i representació de “Som
Valencians” presenta dos fulls de participació.
En la primera d’elles motiva la seua intervenció en:
“Falta de neteja, el camió de neteja de carrers fa mesos que no passa, els
contenidors estan bruts i pudents. Tota esta situació s’agreuja amb l’augment de les
temperatures, demanem es regule la situació.”
En la segona d’elles, exposa:
“A causa del tancament del banc d’aliments que es va produir el passat 30
de juny de 2016 i com l’Ajuntament va manifestar que els 85.000 euros que la dita
entitat rebia, serien distribuïts pels assistents socials de cada zona,desitgem se’ns
informe de la quantitat de diners que s’ha dotat per a esta zona, i mode en què serà
distribuït i quins criteris es van a seguir per a les dites ajudes.
Així mateix voldriím nformació sobre quants menjadors escolars obriran
estos mesos d’estiu i quants xiquets van cedir als dits servicis”.
En el seu full de participació, el senyor Ernesto Mahiques Espí, en nom i
representació de “Participació Ciutadana 15 M” exposa:
-Retirada de símbols franquistes.
-Reglament de Participació Ciutadana.
-Gestió Pública Naus de Ribes.
Acompanya document que s’adjunta a la present acta Com a Annex núm. 2.
El senyor Javier Terrádez Amat,en nom i representació d´ “ASM MOTOLIVET
SAPADORS”, motiva la seua intervenció en el document que s’adjunta Com a Annex
19

Signat electrònicament per:
Nombre
MARIA ISABEL LOZANO LAZARO
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Antefirma
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL RUSSAFA

Fecha
07/11/2016
09/11/2016

Emisor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. serie cert
7222514208709098257
2780005334051655979

Id. document: 4NGP ppep P3ji 0ewx N08p tElj 1XQ=

núm. III..
La eenyora Noelia Sánchez Martínez, en el seu full de participació, exposa:
“Demanarr llevar o podar 2 vegades a l’any els arbres que estan a Castellar
Oliveral, davant de l’Església d’Oliveral, en el carrer Sant Martí de Porres
davant del núm. 11, ja que viu allí i és vergonyós com estan les voreres,
bancs i sobretot els pardals que viuen allí i desperten als meus fills a les 5:30
del matí”.
La senyora Inés Aranyó, en nom i representació de “Atyme fundació”,
presenta full de participació que diu:
“Promoure l’ús i desenrotllament de la mediació, dissenyar i
desenrotllar programes socials, col·laborar amb entitats públiques i privades per a ajudar
a la resolució pacífica del els conflictes”.
La senyora Cristina Barber Mena, en el seu full de participació,
sol·licita:
“Conéixer les xifres, famílies, etc. que s’han acollit al nou model de
“banc d’aliments”, així com els requisits i modes per a accedir a estes ajudes”.
El senyor Josep Martínez, en nom i representació de la plataforma
“Russafa Rescansa” presenta dos fulls de participació. En el primer d’ells, exposa:
“APARTAMENTS TURÍSTICS
-Relació detallada dels apartaments turístics amb núm. de registre
autonòmic´d’allotjaments turístics al barri de Russafa.
-Té prevista una campanya una campanya´d’inspeccions dels
apartaments turístics il·legals al barri de Russafa´l’actual govern municipal ?
-Requisits

que

va

a

demanar

la

previsible

regulació

municipal´d’apartaments turístics en una ordenança. Serà només precisa una
cèdula´d’habitabilitat? Serà precisa la compatibilitat urbanística que exigueix el PGOU?
El requisit com a terciari?
-Serà precisa una nova declaració responsable per a l’inici/obertura
del’activitatd’allotjament turístic de curta estada en una finca residencial. És a dir una
nova “llicència exprés”, front a la comunicació ambiental.?
-Van a hi haure apartaments turístics en zones residencials?
En les anteriors ajuntes municipals de districte és van formular vàries
preguntes per part de “Russafa descansa “. Confiem en la seua resposta”.
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En el segon full de participació, exposa:
“Motiu de la intervenció:
La prnicipal problemàtica de l’actual barri de Russfa és l´associada a
la saturació general d’activitats hostaleres..És per això que demanem a l’actual govern
municipal.
1.-Relació detallada dels establiments públics ubicats al barri de
Russafa d’acord amb el seu horari de funcionament. Concretament:
-Locals amb obertura 12 hrs i tancament 2.30 hrs. (Salons lounge).
-Locals amb obertura 12 hrs i tancament 3. 30 hrs. (cafés teatre, cafés
concert, cafés cantant PUBS).
-Locals amb obertura 17 hrs. i tancament 7:30 hrs. sales de festes,
discoteques i sales de ball).
2.-Relació detallada dels locals amb apertura 12 hrs. i tancament 2:30
hrs. lounge amb terrasssa autoritzada discrecionalment.
3.-Relació detallada dels locals amb obertura 12 hrs i tancament 2:30
hrs., lounge que és troben entre si a una distància inferior als 65 metres.
4.-Relació detallada locals amb obertura 12 hrs i tancament 3.30 hrs
(cafés teatre, cafés concert, cafés cantant , PUBS) que és troben entre si a una distància
inferior als 65 metres.
5. Relació detallada queixes, denuncies presentades presentades en el
tercer trimestre de 2016 a tots els establiments hostalers de Russafa, terrasses incloses.
Sancions i expedients oberts en el període i locals tancats o en expedient de tancament.
6. Relació detallada ,sonometries i auditoris acústics realitzades en
tots els anterior locals musicals en els tres primers trimestes. Raons per les quals no ha
tingut lloc la sonometria/auditoria acústica demanada pel Síndic de Greuges a un
discopub ubicat en Femenia 15. Relació detallada sonometries/auditories acústiques
pendents a instància veins.
7.- Relació locals i establiments hostalers amb infraccions per
incompliments normatius sancionats derivats de la inspecció acordada en la Taula
Municipal de Soroll Russafa Gran Via a petició de les associacions veïnals i hostaleres
que hi participen.
8.- Acords i propostes d’actuació de la Taula de Contaminació
Acústica de Russafa Gran Via si te lloc una reunió en el tercer trimestre de 2016”.
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El full de participació de la senyora Empar Puchades Giner, en nom i
representació de l’AAVV Castellar- l´Oliveral, diu:
“1a. Donar resposta a una veïna de l´Oliveral sobre els arbres de
l´esglèsia aclarint que com ella diu, l’AAVVl no és cert que estiga d’acord amb l’estat
actual dels arbres.
2a Li demane a la presidenta informació de les possibles reunions
pròpies dels Pobles del Sud. Així de com està l’estat actual del nou Reglament”.
La senyora Pepa Hernández Castillo, en nom i representació del grup
polític “Som Valencians” manifesta en el seu full d’intervenció:
“En el carrer Regne de València núm. 3 un arbre les arrels del qual
impedixen obrir la porta del pati totalment i les persones amb mobilitat reduïda no
poden accedir a eixir. S’ha presentat una instància a l’Ajuntament amb núm. 00110
2016 063107 que ve a remarcar en la urgència.”
Maria Teresa Faus Boronat, en nom i representació del Cercle
“PODEM Rusafa, presenta dos escrits:
En el primer d’ells, sol·licita:
“Molt bona vesprada.
Com inscrita en el Grup de Treball d’Urbanisme i Inversions en
Barris, vull fer-los arribar l’informe de valoració de la campanya de participació
ciutadana d’inversions en barris elaborat pel Grup de Treball de Municipalisme del
Cercle de PODEM Russafa al qual pertany, amb la petició que el facen arribar a la
Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de València.
Moltes gràcies.
Mª Teresa Faus Boronat.
Volia saber si efectivament s’ha donat trasllat a la Regidoria de
Participació de l’Ajuntament de València”.
En el segon full de participació, manifesta:
“El Cercle podem de Russafa agraïx a l’Ajuntament de la ciutat i a
l’EMT la iniciativa tendent a potenciar la participació ciutadana en la gestió dels
servicis públics municipals.
No obstant això, considera que l’escassa participació dels usuaris,
motivada potser per una deficient informació, i la nul·la acceptació de les propostes
presentades, són factors que hauran de millorar-se en el futur si volem que es produïsca
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l’empoderament ciutadà que tots desitgem.”
I essent les 21 hores, 13 minuts per la senyora presidente es dóna per
alçada la sessió..

PRESIDENTA DE LA

SECRETARI DE LA JUNTA

LA JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPAL DE RUSSAFA

DE RUSSAFA

ISABEL LOZANO LÁZARO

VICENTE MORANT DEUSA
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