ACTA DEL CONSELL

DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE

TRÀNSITS, CELEBRAT EL DIA 7 DE JULIOL DE 2016

ASSISTENTS:
Presidenta:
Maite Girau Meliá
Vicepresident:
Sergi Campillo Fernández

Vocals:
Compromís:
Rafael Ibáñez Puchades
Paula Turó Marco
Enrique Fuster Sánchez

Grup Popular:
Carlos Mundina Gómez
Jessica Romaguera Gilabert
Vicente Aparicio Palop

Grup Socialista:
Lorena Ramírez Olmos
José Barrachina Gallego

Grup Ciutadans:
José Luis Pérez López

Grup València en Comú
David Rouces Polo

Secretari:
Carlos Saiz Giorgeta

En la ciutat de València, a les 19 hores del 7 de juliol de 2016 es reunixen, prèviament citats, en les
dependències de la Junta Municipal de Trànsits, sítia en el c/ Comte de Lumiares, núm. 5, els
membres del Consell de Districte de la Junta que dalt se citen, per a tractar els assumptes relacionats
en l’orde del dia següent:

1r. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova per unanimitat.

2n. Informe de la Comissió de Mobilitat
Rafael Ibáñez informa que el dia 6 de juliol es va celebrar la 3a reunió en el procés de canvi de
línies.
La 1a reunió va ser informació de l'EMT a eixa comissió.
En la 2a reunió l'EMT va arreplegar les propostes de la comissió.
En la 3a reunió es va tractar la proposta definitiva de l'EMT.
Es tracta d'una modificació profunda de les línies de l'EMT. S'ha començat per modificar algunes
línies d'autobusos, però el propòsit és modificar i modernitzar a fons les línies referides.
El pressupost de l'EMT és de 100.000.000 € dels quals 59.000.000 són d'aportació municipal i els
41 restants s'arrepleguen amb la venda de bitllets. Ser eficient és prioritari pel cost que suposa este
servici, ja que cada ciutadà de València paga 74 € anuals per l'EMT.
El disseny de les línies va lligat a l'eficiència i a línies més ràpides i interconnectades.
Es va a posar en marxa la línia núm. 99 que travessarà l'av. Pius XII, Campanar, i anirà fins al
Cabanyal. És la modificació més important i immediata en la seua posada en marxa.
Cal assenyalar, finalment, que eixa comissió és un punt d'interlocució entre els ciutadans i l'EMT.

3r. Moció del Grup Socialista

Assumpte: Horaris d’estiu en l’EMT.
Atés que les persones continuen treballant durant l'estiu i, en general, les empreses no tanquen, és
igualment necessari poder tindre accés al servici de transport públic.

La modificació dels horaris d'eixida i freqüències de pas en algunes línies d'autobús obliga les
persones que han d'acudir al seu lloc de treball a alterar substancialment el seu costum respecte a la
conciliació familiar.

PROPOSTA D'ACORD
Se sol·licita que es revisen les dites modificacions a fi que es mantinguen els horaris a l'estiu
(especialment els de l'hora punta d'entrada i eixida del treball) perquè interferisquen el mínim
possible en els horaris de les persones que acudixen a les seues responsabilitats diàries i puguen,
d'esta manera, utilitzar el transport públic també a l'estiu.

La Presidència sol·licita que es trasllade a l'EMT. Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat.

4t. Preguntes del Grup Popular

4.1. Assumpte: Compliment de les ordenances sobre activitats i contaminació acústica en
Trànsits.

La correcta aplicació, observança i compliment de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del
Domini públic municipal, així com la de Protecció contra la Contaminació acústica, tant per part de
l'Ajuntament de València com dels titulars d'activitats exercides en els espais públics, ha de ser un
objectiu comú per a harmonitzar el descans dels veïns i l'activitat hostalera, evitant el deteriorament
i menyscabament de la qualitat de vida en els barris del districte, i és per això que es formulen les
preguntes següents:
-

Quantes terrasses s'han senyalitzat en el Districte de Trànsits des del passat mes de juny de
2015? Quantes hi ha pendents de senyalitzar?

-

Quantes denúncies han formalitzat i tramitat els funcionaris municipals per infracció d'estes
ordenances en l'últim any? Sol·licitem que en la resposta es relacionen les denúncies en
funció de l'aplicació d’estes ordenances, açò és, la d’Ocupació de Domini públic i la de
Protecció contra la Contaminació acústica.

-

Quantes llicències d'activitat per a bar, cafeteria, bar-cafeteria, pub, restaurant, discoteca i
terrasses s'han concedit en el Districte de Trànsits? Ens interessa que en la resposta es
desglossen les llicències concedides en cada un dels barris de la Junta Municipal.

-

Quantes reunions s'han mantingut des del govern tripartit amb la Federació d'Associacions
de Veïns de València relacionades amb el soroll i molèsties que generen l'exercici
d'activitats relacionades principalment amb l'hostaleria en via pública?

-

Quines campanyes d'informació, prevenció i sensibilització relacionades amb el soroll
derivat de l'oci s'han dut a terme per a millorar la convivència en el Districte de Trànsits en
l'últim any?

-

Té previst el govern municipal posar en marxa alguna altra en els pròxims mesos?

RESPOSTA:
1.

75 terrasses. No hi ha expedients d'autorització de terrasses que es troben ja en tràmit de
pintura, pendents exclusivament d'eixe tràmit concret. No vol dir que no hi haja expedients de
terrasses pendents de tràmits previs a la pintura per a la seua adaptació a l'ordenança, ni que
existisquen terrasses que ni tan sols hagen sol·licitat la seua legalització i que, per tant, ni tan
sols consten en l'Ajuntament com a tals. Però eixa dada global de totes les terrasses pendents
d'adaptació en un districte no és possible facilitar-la, ja que, per a això, este servici necessitaria
d'una aplicació informàtica amb la qual poder obtindre automàticament este tipus d'informació,
ja que no es factible fer-ho de forma manual; i, a més, seria necessària una actuació de Policia o
Inspecció que revisara in situ les terrasses il·legals o que ni tan sols han sol·licitat autorització
ni adaptació. Tot això sense perjuí que, si fóra necessari obtindre la dada concreta referida a un
expedient d'autorització específic i el seu tràmit, esta podria facilitar-se.

2.

Amb referència a la pregunta sobre quantes denúncies s'han formalitzat i tramitat, s'adjunta
informe de allò que s'ha fet per la Policia Local en el full annex.

4.2. Assumpte: Plagues d'insectes en el Districte de Trànsits.

Després de les declaracions de l'empresa contractista del servici contra plagues en el sentit
que no havien rebut queixes de les entitats veïnals i de veïns en particular sobre l'augment de
plagues de puces, mosquits i panderoles en diversos punts del districte, desviant que les queixes
sobre este particular es traslladen directament a l'Ajuntament, formulem les preguntes següents:
-

Quantes queixes i denúncies s'han rebut en l'Ajuntament bé directament al servici contra
plagues, a través del 010, o de la Policia Local sobre focus de puces i panderoles en el
Districte de Trànsits?

-

Contra les denúncies sobre plagues d'insectes que es presenten en l'Ajuntament, quins és el
temps de resposta que aplica l'Ajuntament?

-

Després de les actuacions a la primavera, quines actuacions i campanyes té previstes
l'Ajuntament posar en marxa este estiu per a combatre possibles nous focus d'insectes en
espais públics?

RESPOSTA:
-

En general, el temps de resposta que aplica l'Ajuntament s'intenta que siga, davant de
qualsevol denúncia veïnal, menor de 48 hores, sobretot si la denúncia versa sobre puces o
mosquits.

-

Barris tractats al juny i juliol:
Els mesos en què la calor pre estival i estival s'establix en la ciutat de València són els més
propicis per a l'eclosió de les ooteques de les panderoles en el clavegueram. Per a pal·liar
una aparició massiva d'estos insectes, es desinsecten els barris de València més propensos i
amb un índex d'humitat major en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), com són tots
els barris de la zona marítima: Malva-rosa, Cabanyal, el Grau, Natzaret i les pedanies Sud
(la Punta, Pinedo, el Saler, el Palmar, Perellonet).

-

S'ha seguit per la zona de Campanar i les Tendetes i durant el mes de juliol estan previstos
els tractaments en Nou Moles, la Llum, la Fontsanta, Tres Forques, Vara de Quart, Patraix i
Sant Isidre.

4.3. Assumpte: Centre de Salut d'Economista Gay.
-

Hi ha una previsió de trasllat del Centre de Salut del carrer de l’Economista Gay? En cas afirmatiu,
quins terminis es manegen i quin seria el nou emplaçament?

-

En cas contrari, té previst el govern tripartit realitzar algun tipus d'adequació, reforma i/o
condicionament de les instal·lacions existents? En cas afirmatiu, quan es té previst actuar? I
quin serà el nivell d'actuació?

RESPOSTA:
-

Els centres de salut són competència de la Conselleria de Sanitat.

4.4. Assumpte: Posada en marxa de la restitució de la Línia 21 de l'EMT.

Després de ser aprovada per unanimitat en el Consell de Districte d'esta junta municipal, el
passat 17 de desembre de 2015, la reposició del servici de la L21 des de Ciutat Fallera a la platja, i
atés que des del passat 15 de juny fins a l'1 de setembre es posaran en marxa les línies de platja i els
reforços en la resta de línies que connecten amb el front marítim, i vist que la L21 no s'ha posat en
marxa, formulem les preguntes següents:

-

Quin és el motiu pel qual no s'ha reposat el servici de la L21 que unix Ciutat Fallera i el

front marítim?
-

Està prevista la seua posada en funcionament este estiu?

RESPOSTA:
Quin és el motiu pel qual no s'ha reposat el servici de la L21 que unix Ciutat Fallera i el front
marítim?
La línia 21 es va suprimir per diversos motius. El primer és que es tractava d'una línia amb baixa
demanda i, a més, esta no es concentrava en el Passeig Marítim. En la pràctica es convertia en un
"reforç" de les línies 89/90 en Peset Aleixandre/Primat Reig, i de la 81/31 en Blasco Ibáñez, a més
de solapar-se en gran manera amb la línia del tramvia. Ara, amb la nova ordenació dels títols que
permeten el transbord, el recorregut que feia la 21 està cobert amb diferents combinacions, depenent
de la zona, bé amb l’EMT mateixa o amb el tramvia.
Està prevista la seua posada en funcionament este estiu?
No. El motiu, com hem comentat abans, és que hi ha alternatives enllaçant des de qualsevol de les
línies radials del nord (28, 64, 6, 16, 26, 11 i 70) amb la línia del tramvia. O gran part d'estes amb
les línies 1 o 19 en la zona centre que els porta fins al Marítim. Com coneixerà, l'EMT ha iniciat un
procés de millora de la seua xarxa en què, a proposta dels veïns, s'està estudiant ampliar el nou
recorregut de la línia 29 fins al mar.

4.5. Assumpte: Reurbanització zona enjardinada del carrer del Dr. Olóriz.

El Grup Municipal Popular va presentar davant de la Comissió de Desenvolupament Urbà de
l'Ajuntament una moció perquè es duguera a terme la urbanització de la zona enjardinada del carrer
Dr. Oloriz, una vegada completada l'expropiació dels dits terrenys. Així mateix, des de les entitats
veïnals de Marxalenes i veïns particulars, es va proposar en el procés de consulta ciutadana
d'inversions en barris l'execució de la dita infraestructura. És per això que formulem les preguntes
següents:

-

S’ha redactat el projecte d'execució d'esta infraestructura pels tècnics municipals? I quin és

el seu import?
-

En cas afirmatiu, quan té previst l'Ajuntament iniciar els treballs d'urbanització? I quin és el
termini estimat de la seua duració?

-

Les obres d'urbanització d'esta zona enjardinada i viari que la circumda, les executarà
directament l'Ajuntament a través d'una contracta o es realitzaran per una empresa
contractista? En este cas, quin serà el procediment de contractació d'esta obra pública?

RESPOSTA:
-

Per a urbanitzar la parcel·la i executar el jardí no es disposa de la propietat de tots els
terrenys.

-

El Servici d'Obres d'Infraestructura està redactant un projecte d'urbanització que permetrà
urbanitzar aquells de propietat municipal l'any que ve.

4.6. Assumpte: Reunions de la presidenta de la Junta Municipal de Trànsits amb entitats,
associacions, col·lectius i veïns en general.

Després de l'anunci i compromís de la Presidència de la JMT sobre l'atenció periòdica a
associacions, col·lectius, entitats i veïns per a escoltar, atendre i arreplegar les seues queixes i
propostes, formulem les preguntes següents:
-

Quantes reunions ha celebrat i en quines dates? Sol·licitem que se’ns facilite una relació de
les entitats i persones amb què s'ha reunit.

-

Quines qüestions, projectes, queixes o problemes que estiguen relacionats amb l'interés
general i la millora de qualitat de vida del districte li han sigut plantejades en les reunions
mantingudes?

-

Quins compromisos, respostes i/o solucions s’han traslladat als interessats en cada una de
les reunions?

-

Quantes associacions, col·lectius, entitats i veïns han sol·licitat reunir-se pròximament amb
la presidenta?

RESPOSTA:
-

Des de la Presidència de la Junta Municipal de Trànsits s'han atés les associacions, entitats i
col·lectius que han sol·licitat una reunió, on s’han tractat els temes i inquietuds propis de
cada col·lectiu i se’ls donat resposta.

5é. Precs i preguntes
No es formulen.

6é. Intervencions veïnals

M. Carmen Acebo Fortes – Veïns Saïdia
-

Queixes arbres sans arrancats

-

Goteig sense funcionar

-

No neteja amb aigua

-

Contenidors de fem

-

Replantació d'arbres

-

Neteja viària

-

Línies 6, 16 i 26 més assiduïtat

-

Font passeig de l’Economista Gay, ja que tot Marxalenes està ressec.

Jaime Genovés - PP
-

Neteja del barri

-

EMT

-

Ambulatori i arbres i plantes.

Teresa Giner Beus

-

Sobre el McDonald 24 hores, volia saber com fer perquè ens facen cas.

Mª Amparo Arona López – Som Valencians

-

Falta de neteja, el neteja amb aigua 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 que es
regularitze la situació.

-

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 que se'ns informe de la quantitat de diners amb què s'ha
dotat esta zona, mode en què serà distribuït i quins criteris es seguiran per a les dites ajudes.

-

Així mateix voldríem informació de quants menjadors escolars obriran estos mesos d'estiu i quants
xiquets accediran als dits servicis.

-

Demana que es netege diàriament el solar de propietat municipal siti en la plaça del Bisbe
Laguarda, o bé que es procedisca al seu tancament, d'acord amb les ordenances municipals (BOP
1065/5/88, capítol IV, art. 29/30/31), ja que a eixe solar accedixen molts menors a l'estar contigu a
un parc. En èpoques estivals els problemes d'olors augmenten.

-

Denuncia la falta de poda i conservació de tot l'arbratge, la qual cosa ocasiona encara més
brutícia i molèsties a moltes finques contigües.

-

En el c/ Berni i Català, núm. 6, tota la finca està habitada per okupes. És de domini públic que
“lloguen” els pisos i creen desordres públics i problemes de sorolls i convivència amb els veïns.
Reclamem més intervenció policial i alguna mesura per part de l'Ajuntament.

-

En el c/ Berni i Català, cantonada amb Sant Doménec Savio, hi ha un bar de cambreres que no
respecta horaris ni sorolls. Preguem que es revise la llicència d'activitat.

Sagrario Ramírez – AMPA CEIP Lluís Guarner

-

Sol·licita el correcte manteniment (presenta informe) de les instal·lacions del centre.

Francisco Llamas Celada – AVV Marxalenes
-

Escocells del barri: Per què s'estan tapant amb ciment?

-

Urbanisme: Quan comencen les obres en el c/ Dr. Olóriz (col·legi Santiago Apóstol? I el
derrocament de l'edifici de la Parreta i les obres en el c/ Olba? Tot això promés pel regidor en una
reunió amb esta associació.

-

Antiga impremta amb coberta de fibrociment. Es va comprometre a realitzar les obres en menys de
tres mesos, i el temps ja ha passat i no hi ha aparences de començament.

-

Sol·licitem que la presidenta d'esta Junta Municipal de Trànsits realitze una visita pel barri junt
amb el regidor Sr. Campillo per a conéixer in situ els problemes i carències d'este barri, així com les
alqueries ruïnoses que hi ha en el barri.

José Simón Gámez – Coordinador d'IU Benimàmet
-

Tema Benimàmet: pla general.

José Gareño Melgare Sánchez - Associació de Veïns de Benimàmet

-

Quan es derrocarà el mur per a obrir el carrer de la senda del Secanet (Ave Maria).

-

Quin és el termini per a constituir la Junta Municipal de Benimàmet - Beniferri.

-

Quan es començarà el parc Lineal? Es pararan les obres per vacacions?

Aníbal Vicente Cornabo Fresneda – Veí Trànsits
-

Educació, salut, okupes, càrrec fills, línia 21.

Tomás Rincón – Veí Torrefiel
-

La resposta de la Junta per escrit a l'ampli grup de veïns que va preguntar pel cas de desaparició del
projecte del camp de futbol 11 en participació ciutadana l'últim dia no és certa. És necessària una
solució urgent.

José Linares Martínez – Torrefiel Atletic

La resposta donada en l'última Junta Municipal de Trànsits per escrit als més de vint veïns que vam
estar en l'anterior junta, en què vam preguntar per la raó o raons perquè va desaparéixer el mateix
dia d'inici de la votació de la consulta ciutadana el projecte de construcció d'un camp de Futbol 11
per a Torrefiel, és fal·laç. No s'ha rebut, fins a la data de hui, cap escrit oficial en l'Associació de
Veïns de Torrefiel, ni als veïns, ni al Torrefiel Athletic contestant o explicant el que succeïx. Sí s'ha
parlat de forma informal amb el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana i amb el

d'Esports, però mai amb el de Parcs i Jardins, a pesar de ser requerit fins a tres ocasions, abans,
durant i després del procés de participació ciutadana, i encara estem a l'espera que es dignen
contestar.

En la brevíssima resposta de la Junta Municipal indiquen que el sòl és de Parcs i Jardins. La
necessitat de les zones esportives per a Torrefiel i, en concret, el camp de Futbol 11 ve de molts
anys arrere i la solució de realitzar-lo en el mateix lloc que està l'actual de Futbol 8 la va donar
l’Ajuntament mateix, ja que era l'alternativa més econòmica, la més ràpida i la que es podria
realitzar per mitjà d’este procés de participació.

A més, no entenem que la raó que indiquen siga el motiu perquè este barri seguisca sense este tipus
d'instal·lacions, ja que han afrontat negociacions i modificacions molt més grans en multitud de
zones i barris. Una xicoteta permuta d'una zona ho hauguera solucionat, si és la raó que diuen, o la
ubicació en un altre lloc; però directament, no deixar ni votar-ho a la ciutadania? Per al barri i els
seus veïns és una ESTAFA este procés de participació ciutadana i l'actitud de la resta d'àrees
implicades en esta proposta de projecte (Esports i Parcs i Jardins, segons vostés). Més de tres mil
firmants avalen la necessitat d'este camp de Futbol 11 fins a la data.
A més de l'aclariment d'allò que ha succeït, és necessària una solució URGENT.

Govetty Robles
-

Quin és el seu projecte de barri?

I no sense més temes a tractar, s'alça la sessió, a les 20.35 h del dia de la data.

