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DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL
DÍA 19 D’ OCTUBRE DE 2016.

ASSISTENTS:
En Valencia, sent les 19 hores, 6 minuts del
Presidenta:

dia 19 d’ octubre de 2016, es reunixen en
els locals del Centre Municipal de Persones

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

Majors de Montolivet sitis en c./ Professor
Vicente Coloma Cano s/n els components

-Vice-president

del Consell de la Junta Municipal de
Russafa que al marge es relacionen.

-Senyor Ramón Vilar Zanón

Vocals:
Orde del Día:
1º. Lectura y aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Grup Compromís:

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

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

treball.
4º. Mocions i preguntes.

-Senyor Dídac Botella i Mestre

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

-Senyor Jordi Durban Sánchez

Grup Socialista

-Senyor José Miravalls Mingarro

Grup València en Comú

Grup Popular
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-Senyora Cristina Diego Martí
-Senyora Ana María Ortells Miralles

Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania

-Senyor Antonio Cervera Briones
-Senyora Cristina Barber

Secretari:

-Senyor Vicent Morant Deusa

En la data i hora dalt indicada, por la sra. Presidenta se inicia la sessió donant la
benvinguda a tots els assistents.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

L’acta de la sessió anterior fou aprovada per unanimitat.

2.- INFORME DE PRESIDÈNCIA

Per la Presidenta es fa lliurament de les respostes corresponents a diverses
preguntes formulades en el ple del Consell de Districte de 07-07-2016. S’indica que el
ple que es celebra en el dia de hui ha sofert un retràs en la data de celebració degut a la
seua coincidència amb el debat sobre l’estat de la ciutat i que el pròxim es celebrarà al
gener del 2017.
Indica que en la pàgina Web municipal relativa a la participació es replega
la celebració de quatre tallers sobre el nou Reglament de participació Ciutadana que es
celebraran al complex de la Petxina . Tot seguit indica que en l’àmbit de la junta de
2
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d’activitats pròpies d’estes. Les sol·licituds es resoldran en dues setmanes
aproximadament.
Indica tot seguit que el procés participatiu per a l’elaboració dels
pressupostos participatius tindrà la seua primera sessió conjunta el 25 d’octubre.
Per la Presidència es va donar compte així mateix de l’ informe emés per la
Regidoria relatiu al model de participació, el text del qual s’inclou tot seguit.

1. Revisió del model de participació

Des de l´ Ajuntament de València posem en marxa el procés participatiu per a la revisió
del model de participació ciutadana i així establir les bases per a la modificació de la
reglamentació associada i en particular del Reglament de Participació Ciutadana. L´
objectiu d’ este procés és clar: que la ciutadania de València puga decidir directament
como participar en la ciutat
El procés participatiu per a la revisió del model de participació i modificació del
reglament associat, busca obrir el debat i la reflexió col·lectiva per anar construint en
cada fase i de manera col·lectiva un model de participació que articule una xarxa social
organitzada i prou reconeguda a nivell de ciutat para que puga anar teixint propostes i
espais públics de presa de decisions, on establir relacions més igualitàries amb les
entitats públiques.

Es van a realtizar una sèrie de tallers oberts a la participació de la ciutadania:
o Taller Diagnòstic: Octubre 20 de 19:00 a 21:00h en las instal·lacions de la
Residència La Petxina.
o Taller d´ elaboració de proposta: Novembre 17 de 19:00 a 21:00h en les
instal·lacions de la Residència La Petxina.
o Taller devolució: 1 de desembre de 19:00 a 21:00h en les instal·lacions de la
Residència La Petxina.
o Taller de seguiment i avaluació: 22 de desembre de 19:00 a 21:00h en les
instal·lacions de la Residència La Petxina.

Tota la informació sobre activitats i el procés es troba a la pàgina web:
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modeloparticipación.valencia.es

2. Subvencions a entitats per a projectos que fomenten la participació ciutadana
o Es presentaren 17 sol·licituds. Associacions de tipus molt divers: avv,
associacions culturals, temes socials, entre altrws.
o La comissió tècnica resoldrà en un parell de setmanes.

3. Estat d’ execució obres de la Consulta Ciutadana d´ Inversions 2015-2016

Títol

Districte

Pressupost Obra

ESTAT

Proposta Ajuntament: CARRIL

L’EIXAMPLE

250000

En procés de licitació.

L’EIXAMPLE

3000

NOVEMBRE

L’EIXAMPLE

14000

En procés de licitació.

L´ EIXAMPLE

8000

NOVEMBRE

L’EIXAMPLE

307400

En procés de licitació

L’EIXAMPLE

44629

NOVEMBRE

Proposta Ajuntament:

QUATRE

120000

En procés de licitació

Habitació “Casa Doctor Bartual”

CARRERES

BICI en la Av.Regne de València

Proposta

Ajuntament:

MESURES DE PACIFICACIÓ
DEL TRÀFIC
Proposta

Ajuntament.:

MILLORA

DOTACIÓ

PAPERERES ORDINÀRIES EN
CARRERS, EN JARDINS I PER
ZONES D´ EXPANSIÓ CANINA
CON EXPENIDOR DE BOSSES
I CENDRER.
PROPOSTA

AJUNTAMENT.

IMPLEMENTACIÓ
SEGURETAT

PASSOS

VIANANTS i PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA.
Proposta

Ajuntament:.

MILLORA

DE

ACCESIBILITAT

L’
EN

PARADES DEL TRANSPORT
URBÀ DE L’EIXAMPLE.
Proposta

Ajuntament:

MILLORA
APARCAMENT

DEL
DE

BICICLETES.
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Revitalització de l’eix Sapadors i

QUATRE

zona infantil barri En Corts

CARRERES

Reorganització

QUATRE

tràfic

interior

barri de Malilla

CARRERES

Vell Jardí Plaça de l´ Església

QUATRE

60500

En procés de licitació

4600

NOVEMBRE

60500

DECEMBRE

154000

En procés de licitació

30157

NOVEMBRE

DEL

60000

NOVIEMBRE

DEL

140000

En proposta de licitació

DEL

60000

NOVEMBRE

DEL

28851

En procés de licitació

CARRERES
Renovació de contenidores de fem

QUATRE
CARRERES

Ampliació un carril més en la

QUATRE

illeta del creuament de la Carrera

CARRERES

Malilla amb la Ronda Sud
Proposta

Ajuntament.

POBLATS

CONSTRUCCIÓ

DE

SUD

DUES

PISTAS ESPORTIVES EN LA
TORRE
POBLATS

Parcs per Castellar-l’Oliveral

SUD

Proposta Ajuntament. Realització

POBLATS

de zona enjardinada en la Plaça

SUD

Riu Segura de Forn d Alcedo
Proposta
MILLORA

Ajuntament.
DE

ACCESIBILITAT

LA

POBLATS
SUD

EN

PARADAS DEL TRANSPORT
URBANS DE POBLES DEL SUD

3.- DONAR COMPTE DE LES PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL

Pel Vocal-Coordinador de la Junta, senyor Dídac Botella i Mestres, es presenta el
següent informe:
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“Des del darrer Consell de Districte, la Comissió de Cultura de la Junta s’ha reunit en
dues ocasions.
5 de setembre de 2016
L’ordre del dia d’aquesta reunió va consistir en els següents punts:
1. Informació econòmica i propostes per executar el romanent del Pressupost
durant l’últim quadrimestre.
2. Premis Institucionals.
3.

Informacions diverses.

1. Informació econòmica i propostes.
El tècnic de la Junta informa sobre el romanent pressupostari i, seguidament, es
plantegen diferents propostes, que seran desenvolupades al llarg de l’últim
trimestre de l’any i que són aprovades per unanimitat. Són les següents:
•

Mural Forn d’Alcedo. La iniciativa s’havia aprovat anteriorment. Tanmateix, la impossibilitat
d’incloure la partida pressupostària –450€– en l’apartat de premis fa necessari d’incloure-la en
el pressupost general del grup. El canvi és acceptat per tots.

•

Sopar solidari al Saler. Es proposta la col·laboració de la Junta en un sopar solidari al Saler, en
el qual col·laboren CEAR, la Regidoria de Benestar Social i les alcaldies de El Palmar i El Saler,
en solidaritat amb els refugiats. La col·laboració consisteix en costejar una actuació musical de
Cant d’Estil durant el sopar. El pressupost es de 700€. La data del sopar serà el dia 30 de
setembre 2016.

•

Rollers publicitat Junta de Districte. El coordinador esmenta la necessitat d’encomanar algun
tipus de publicitat estàtica –banderoles o “rollers”– amb la imatge corporativa de la Junta per
donar-li visibilitat al treball i l’esforç que fem. En general, les persones que assisteixen als actes
que organitzem desconeixen que la Junta de Districte es qui l’organitza o hi col·labora. Després
de consultar en diferents persones, s’hi decideix destinar un pressupost aproximat de 200300€ per fer el disseny i pagar el material necessari.

•

Itinerari en bicicleta per Castellar-l’Oliveral. Des de l’A.VV. de Castellar-Oliveral es proposa
una passejada en bicicleta pel terme de Castellar, semblant a les que es varen realitzar en
mesos anteriors. Començaria amb una explicació prèvia dels llocs a visitar, el recorregut i
l’esmorzar posterior. Pressupost: 50€.

•

Intervenció en la Manzana Perdida de Russafa. Es fa la proposta de netejar el solar del carrer
Tomasos i després pintar algunes de les façanes dels edificis que siguen municipals. La
proposta inclou l’actuació de dos o tres “grafiters” durant dues jornades, amb un cost d’entre
350-500€. Tanmateix, després de consultar-ho, es valora canviar l’activitat de pintar per
d’altres activitats com jocs per a infants o dinàmiques d’ intervenció urbana, donat que cap
dels murs no és de propietat municipal i la gran complexitat que suposa localitzar els
propietaris per demanar-los el corresponent permís.
Jornada “Russafa real i imaginada”. Des del col·lectiu de València Negra es fa una proposta de
jornades literàries anomenada “Ruzafa Real e Imaginada”. Es tracta de diferents tallers
infantils, juvenils i per adults amb l’objectiu de promoure la novel·la negra. També s’hi inclouen
una sèrie de xarrades anomenades “Crims de Barri” –basades en casos policials sense

•
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resoldre– i “Russafa en al Passat”. Com que el cost del projecte és de 2.350€ i sobrepassa amb
escreix les possibilitats del nostre pressupost, el grup de treball es compromet a col·laborar en
la mesura de les seues possibilitats, en funció del pressupost ja compromès envers la resta
d’activitats.

2. Premis institucionals
S’informa els assistents a la reunió que, pròximament, s’obrirà el termini per proposar i
votar els candidats als Premis Institucionals de la Junta. Tots els veïns i les veïnes que
ho desitgen podran proposar i votar durant 10 dies aquelles persones, entitats o
comerços històrics que, segons el seu criteri, són mereixedors del guardó. Ho podran
fer mitjançant el correu electrònic de la Junta o bé amb la presentació d’un instància
on hi consten el nom, els cognoms i el domicili. Un cop tinguem els resultats, els
debatrem en una reunió i la comissió proposarà els premiats de cada modalitat al
Consell de Districte.
3. Informacions diverses.
El coordinador recorda que s’han tornat a obrir els terminis per participar en els
diferents concursos que organitza la Junta –relats breus, còmic i fotografia– i encoratja
els assistents a fer-ne publicitat i, fins i tot, a participar-hi. L’últim dia per presentar les
obres serà el 30 de setembre.
11 d’octubre de 2016
L’ordre del dia d’aquesta reunió va consistir en els següents punts:
1. Comunicar els candidats als premis institucionals proposats pels veïns i veïnes,
informar sobre els vots obtinguts i decidir els premiats i premiades de 2016.
2. Informar sobre les diferents activitats realitzades al llarg del mes de setembre i
octubre.

1. Premis Institucionals.
El tècnic de la Junta de Districte anuncia les propostes que li han arribat per part
dels veïns i veïnes del districte. Són els següents:
o

ENTITATS
 Russafa Descansa (44 vots)
 Universitat Popular Rovella (16 vots)
 Centre d’Especialitats Monteolivet (5 vots)

o

PERSONES
 Bertrnad Mazurier (Formatges Mercat de Russafa): 2 vots.
 Eva Such (Directora UP Rovella): 2 vots.
 Eduard Alacreu (AAVV Castellar-l’Oliveral): 15 vots.
 Ignacio Grande (Caritas): 8 vots.

o

COMERÇ HISTÒRIC
 Velarte (5 vots)
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Amb aquests resultats i després d’un breu debat, el grup de cultura decideix atorgar
els Premis Institucionals de la Junta
•
•
•

Russafa Decansa (Entitat).
Eduard Alacreu (Persones).
Velarte (Comerç històric).

2. Informacions activitats.
Al llarg del mes de setembre i octubre s’han desenvolupat un gran nombre
d’activitats programades per la Junta de Districte amb una afluència de públic
notable en la gran majoria de casos. Les activitats que han tingut més èxit són les
següents:
•
•
•
•
•

Intervenció al Túnel de la Gran Via (Russafa Escènica). Assistents: 100-150 persones. Presència
del Regidor de Mobilitat (Giusseppe Grezzi) i de la Presidenta de la Junta de Districte de Russafa
(Isabel Lozano).
Sopar Solidari amb els Refugiats (CEAR). Assistents: 400-500 persones. Presència del president
de les Corts Valencianes Enric Morera i de diversos consellers i regidors.
Curtmetratges musicats per SedaJazz a l’Alqueria de Coca (AAVV la Torre). Assistents: 90
persones.
Conta-contes Llorenç a la nova biblioteca Al-Russafí. Assistents: 50 persones.
Cicle Cinema i Dona a Pinedo. Assistents: 20 persones.

INFORMACIONS DIVERSES
•

Concurs de Fotografia i Relats Breus.
Tal i com informàrem el darrer Consell, els diferents certàmens que organitza la
Junta –fotografia, relats breus i còmic– havien tingut una molt baixa
participació. És per això que es va proposar de tornar a obrir la convocatòria
durant el mes de setembre. En aquest sentit, volem informar que, aquesta
vegada, la participació ha estat notable, especialment pel que fa al concurs de
relats, on s’han presentat més de 50 obres en les diferents modalitats.

•

Activitats per realitzar.
Volem aprofitar l’avinentesa del Consell de Districte per informar els veïns i les
veïnes de les activitats que es realitzaran pròximament i, alhora, animar i
encoratjar tothom de participar-hi.

DATA
22 d’octubre’16

HORA
18:00

22 d’octubre’16

21:00

29 d’octubre’16

18:00

OCTUBRE 2016
LLOC
ACTIVITAT
Plaça Major de Pinedo
Concert
Orquestra Simfònica de Russafa
Centre Instructiu Musical Castellar-Oliveral
Església de Castellar
Concert Coral
Cor de la Unió Musical Santa Cecília
Plaça de l’Església Font
Concert
de Sant Lluís
Societat Musical la Torre (40 aniversari
AVV Font de Sant Lluís)
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DATA
3 de novembre’16

HORA
18:00

NOVEMBRE’16
LLOC
CEIP Rafael Mateu Camara

5 de novembre’16

19:30

Casa de la Demanà (el Saler)

11 de novembre’16

19:00

Alcaldia del Palmar

12 de novembre’16

19:00

18 de novembre’16

19:00

Local social Societat Instructiu
Musical del Palmar
Casa de la Demanà (el Saler)

25 de novembre’16

19:00

Alcaldia Forn d’Alcedo

•
•
•
•

ACTIVITAT
Contacontes per a xiquets... I no tan
xiquets! Amb Llorenç Giménez
Concert de Corda
Societat Musical Barri de Malilla
Cicle Cinema i Dona
Curtmetratges de Susi Gozalvo
Quartet de saxofons
SIM el Palmar
Cicle Cinema i Dona.
Curtmetratges de Maria Trénor
Cicle Cinema i Dona
Curtmetratges d’Ana Victoria Pérez
“Bebe”.

ACTIVITATS SENSE DATA
Pintura Mural Forn d’Alcedo (encara no han començat les obres del parc)
Intervenció sociocultural a la Manzana Perdida (pendents de redefinir la intervenció i
d’informes d’Urbanisme i Patrimoni)
Actuació musical Forn d’Alcedo
Xarrada col·lectiu València Negra

•

Difusió.
Com a coordinador de la Comissió de Cultura m’agradaria destacar que, durant
el mes de setembre i octubre, s’ha fet un gran esforç de difusió i publicitat de
les activitats que organitza la Junta per part del tècnic municipal, elaborant una
programació de les activitats i fent múltiples enviaments per correu electrònic
recordant les activitats i animant a participar-hi.

•

Objectius assolits.
Finalment, m’agradaria destacar que al llarg de tot l’any, el funcionament del
grup de cultura ha estat envoltat d’un molt bon ambient de diàleg i participació
que ens ha permès d’aprovar pràcticament totes les activitats plantejades al
grup amb un gran consens, sense fer ús de votacions.
També m’agradaria destacar que els integrants del grup han proposat
iniciatives molt interessants i, sovint, amb un cost econòmic baix, fet que ens
ha permès de donar cabuda a pràcticament totes les activitats que al llarg de
l’any s’han proposat.
9

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

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Data
01/02/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

02/02/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fAUj AQuq GICf zpmf XjyG Y2vj a3c=

Per últim, m’agradaria assenyalar també que hem assolit amb escreix l’objectiu
de “descentralitzar” l’activitat de la Junta de Districte, fent arribar les activitats
i el suport cultural de la Junta a tots els barris del districte d’una manera
equilibrada. “

4.- MOCIONS I PREGUNTES,

Pel senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz, vocal del Grup Municipal
Popular es presentà la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes d´ agost, concretament el dia 8, es publicava en el BOP la
convocatòria que havia tret

l´ Ajuntament de València per sol·licitar subvencions

destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació
ciutadana dirigits al foment de l’ associacionisme.
El crèdit per a la consecució d´ ajudes que figurava en la Base 3ª pujava a
215.000 euros, import que es distribuïa entre les 7 Juntes Municipals de Districte, essent
el límit màxim d´ ajuda per projecte i/o actuació de 2.500.-euros , tal i com s´ assenyala
en la Base 8ª.
La composició de la Comissió Tècnica de selecció en cada una de les
Juntes Municipals de Districte regulada en la Base 9ª ha estat modificada per acord
aprovat per la Junta de Govern Local del passat dia 30 de septembre de 2016, com a
conseqüència d´ una moció del Regidor de Participació y Associació Veïnal, reduint el
nombre de membres, i en conseqüència deixant fora de l´ esmentada Comissió als 2
vocals de la Junta proposats pel president y que representaven als veïns del Districte.
Per tot això, els vocals del Grup Municipal del Partit Popular presenten la següent:

PROPOSTA D´ ACORD
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perquè que porte a la pròxima Junta de Govern Local que es celebre immediatament
posterior a la celebració del Consell en la que es debata la present moció, una iniciativa
que anul·le i deixe sense efecte l´ acord adoptat en la junta del passat dia 30 de
setembre de 2016 que modificava la base 9ª de las bases reguladores de les
convocatòries de subvencions destinades a entitats ciutadanes per el desenvolupament
de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l’ associacionisme.
Segona.- Així mateix, requerim el regidor de Participació i Acció Veïnal
per a que d´ acord amb la proposta que elevem a este Consell, es modifique l´
esmentada base 9ª per a que la composició de la Comissió Tècnica de selecció de la
Junta Municipal de Districte encarregada d´ avaluar els projectes de participació
ciutadana per al foment de l´ associacionisme que es presenten en la seua demarcació
territorial, s’ integre pels següents membres:

-El Secretari de la Junta Municipal de Districte.
-Un tècnic de la Junta Municipal de Districte.
-Un t`ccnic del Servici de Descentralització i Participació Ciutaadana.
-Un vocal representant de cada grup polític municipal amb representació al
Plen de l´Ajntament i, en conseqüència, al Consell de cadascuna de les
Juntes Municipals de Districte.
-Un representant veïnal elegit entre les Associacions de Veïns domiciliades
en l´ àmbit territorial de cada Districte que designarà la Federació d¨
Associacions de Veïns de València.
Tot això amb la finalitat de defensar y afavorir un model més
participatiu, representatiu i transparent.
Sotmesa la moció a votació obtingué tres vots favorables per part
del Grup Popular, quatre en contra, grups Compromís, PSPV-PSOE i dues abstencions
per Part del Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania.
Pel mateix grup polític es presentaren quatre preguntes. La primera d’elles,
subscrita pel sr. Fernández-Checa, es refereix a l’acompliment de la normativa sobre
activitats i contaminació acústica en Russafa, i en ella, s’exposa:

11

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

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Data
01/02/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

02/02/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

“En relació a l’assumpte referit, el vocal que subscriu formula les següents
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preguntes:

1. Quantes terrasses s’han senyalitzat al barri de Russafa des del mes de juny de
2015? Quantes hi ha pendents de senyalitzar? (NO CONTESTADA AL PLE
DEL CONSELL DE DISTRICTE DE 7/7/2016).

2. Quants efectius de la policia local han estat destinats cada dia de la setmana
durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2016, al control del compliment
de la normativa dalt esmentada all barri de Russafa?

3. Quantes denúncies s’ han formalitzat per part de la Policia Local, durant els
mesos de juliol, agost i setembre de 2016, per infracció de l’ Ordenança
Reguladora de l’ Ocupació del Domini Públic Municipal al barri de Russafa?

4. Quantes denúncies s’han formalitzat per part de la Policia Local durant els
mesos de juliol, agost setembre de 2016, per infracció de l’ Ordenança Municipal
de Protecció contra la Contaminació Acústica al barri de Russafa?

5. Quantes llicències d’activida per a bar-cafeteria, pub, restaurant, saló lounge,
discoteca i terrasses s’han concedit al barri de Rusafa des de juny de 2016 fins
hui? Es sol·licita la informació desglossada per cadascuna d’estes categories. (NO
CONTESTADA EN EL PLE DEL CONSELL DE DISTRICTE 7/7/2016)

6. Quines campanyes de prevenció, informació i sensibilització davant el
problema del soroll derivat de l’oci s’han portat a terme per millorar la
convivència al barri de Russafa, per part de l’ Ajuntament, en este últim any?
Quines altres es van a posar en marxa en els pròxims mesos? (NO
CONTESTADA EN EL PLE DEL CONSELL DE DISTRICTE 7/7/2016)
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7. Quantes vegades s’ha reunit la Mesa de treball sobre Contaminació Acústica
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de Russafa en este any 2016? (NO CONTESTADA EN EL PLE DEL
CONSELL DE DISTRICTE 7/7/2016)

8. A quines conclusions s’ha arribat en la Taula de treball sobre Contaminació
Acústica de Russafa en eixes reunions? (NO CONTESTADA EN EL PLE DEL
CONSELL DE DISTRICTE 7/7/2016)

9. Quin ha sigut el resultat de cadascun dels mesuraments de soroll realitzats al
barri de Russafa des de juny de 2015? (NO CONTESTADA EN EL PLE DEL
CONSELL DE DISTRICTE 7/7/2016).

Respostes de l’Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic.

6.- Quines campanyes de prevenció, informació i sensibilització entorn del
problema del soroll derivat de l’oci s´ han dut a terme per 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?

No s´ ha realitzat cap campanya i de moment no es té previst realitzar cap en el present
exercici.
Des de la Junta de Districte de Russafa si que s’ha recolzat la iniciativa “Russafa baixa
la veu”, de la qual s’ajunta un informe avaluatiu.

7.- Quantes vegades s´ ha reunit la taula de treball sobre contaminació acústica de
Russafa enguany 2016?

La taula de treball amb hostalers i veïns es va reunir el passat mes de febrer. Des de
llavors s’han dut a terme reunions internes de coordinació entre els distints servicis
competents.
8.- A quines conclusions s’ha arribat en la taula de treball sobre contaminació
acústica en eixes reunions?

13

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

Nom
JOSE VICENTE MORANT DEUSA

Data
01/02/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

02/02/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

Després de l’ última reunió mantinguda al febrer de 2016 de la taula de treball en la
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zona de referència s’ ha vingut actuant internament en les diferents qüestions acordades
en l’ Acta de referència, pel que fa al Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental,
Contaminació Acústica i Platges es van arreplegar les següents qüestions, a manera de
resum, que s’estan estudiant al si de la comissió de seguiment municipal:
-Sol·licitud d’increment de la intensitat de neteja en determinades zones de la Ciutat.
-Posada en marxa de campanyes de conscienciació.
-Retall horaris de les terrasses.
-Nou Pla de treball de la Policia Local.
-Revisió i pintat de les terrasses.
-Prioritzar procediments sancionadors en greus i molt greus.
La Comissió de Seguiment de les Taules de Treball té previst realitzar una reunió
interna.
9.- Quin és el resultat de cada un dels mesuraments de soroll realitzats en el barri
de Russafa des de juny de 2015.
No s’han realitzat mesuraments de sorolls en la zona de referència.
1.- Quantes terrasses s’han senyalitzat al barri de Russafa des del mes de juny de 2015?
S´ han senyalitzat 81 terrasses. Quantes hi ha pendents de senyalitzar? El Servici d’
Ocupació de Domini Públic no pot ser concloent.

Tot i això, després de consulta del Servici d’ocupació del Domini Públic amb
el Servici d’ Inspecció, es pot indicar que, amb data de hui, no existeixen
expedients d’ autorització de terrasses que es trobem ja en tràmit de pintura
expedients exclusivament d´este tràmit concret.

Això no vol dir que no existeixen expedients de terrasses pendents de tràmits
previs a la pintura per a la seua adaptació a l´ Ordenança, ni que existeixen
terrasses que ni tan sols haguen sol·licitat la seua legalització, i que per tant, ni tan
sols consten a l’ Ajuntament com a tals; però aquesta data global relativa a totes
les terrasses pendents d’adaptació en un Districte no és possible facilitar-la, perquè
este Servici necessitaria d’una aplicació informàtica de la que puguera obtenir
automàticament este tipus d’informació, no essent possible fer-ho de manera
manual ; y a més a més, caldria una actuació de Policia o Inspecció que revisara
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adaptació. Tot això sense perjudici de que si fóra necessari obtenir la data concreta
referida a un específic expedient d´ autorització i el seu tràmit podria facilitar- se
el mateix.

5.- Quantes llicències d’ activitat per bar-cafeteria, pub, restaurant, saló lounge,
discoteca i terrasses s’han concedit al el barri de Russafa des de juny de 2015 fins el dia
de hui? Es sol·licita la informació desglossada per cadascuna d’estes categories.

-C:/ Cuba nº 4 bj.
Bar-restaurant sense ambientació musical.
Resolució GO-803 de 06 agost de 2015 de concessió de llicència d’ obertura.
-C./ Dénia nº 49 bj.
Bar-cafeteria sense ambientació musical.
Resolució GO de 03 d’agost de 2015 de concessió de llicència d’obertura.
-C/ Comte d’ Altea nº 36 bj esquerre.
Restaurant sense ambientació musical.
Resolució GO-3262 de 20 de novembre de 2015 de concessió de llicència d’
obertura
-C/ Puerto Rico nº 25 bj 2
-Salón Lounge amb amenització musical
Resolució GO-746 de 4 de agost de 2015 de concessió de llicència d’obertura.
-C/ Pere III el Grand nº 26 bj.
Cafeteria.
Resolució GO-3732 de 11 de desembre de 2015 de concessió de llicència
d’obertura.
-C/ Puerto Rico nº 26 bj
Cafeteria.Bar
Resolució GO-2424 de 19 d’octubre de 2015 de concessió de llicència
d’obertura.

Indicar que les llicències esmentades han estat sol·licitades amb anterioritat a la
Modificació de les Normes urbanístiques del Pla Especial de Russafa-Sud Gran
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Via (PEP-2) relativa a la densitat i distància entre locals d’activitats recreatives i
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espectacles públics aprovat amb data 09/12/2014.
La segona pregunta, subscrita així mateix pel sr. Fernández-Checa, es refereix a l’
existència de cartells en el baix de la façana del carrer Cadis nº 46. El seu contingut és
el següent:
Als baixos de la façana de l’edifici situar al carrer Cadis nº 46, s’han col·locat una
sèrie de fotografies explícites de nus en “actituds inapropiades”, tal i com així ho ha
replegat i qualificat algun medi de comunicació davant el freqüent pas dels menors que
assisteixen al proper CEIP Russafa, en el carrer Puerto Rico.
Sobre esta qüestió, el vocal que suscriu formula les següents preguntes:
1. Quines actuacions s’han portat a terme per part de l’ Ajuntament de València per
a l’eliminació d’estos cartells.
2. Quan es van a portar a terme estes actuacions?
3. Per a quan preveu el Govern municipal l’eliminació d’estos cartells?
La resposta oferida al que s´ ha demanat és la següent:
La façana de l’edifici de referència correspon a una propietat privada, l’
encartellament de la qual té un evident caràcter polític, susceptible de valoracions en
funció dels valors individuals.
Des de l’ Ajuntament no hem apreciat que tinga un component ofensiu , que incite a
l’odi o tinga un caràcter discriminatori vers cap col·lectiu o que atempte a la
integritat dels menors.

La tercera es refereix als apartaments turístics al barri de Russafa. El seu
text és:

“En relació amb e l’assumpte de referència, el vocal que subscriu
formula les següents preguntes:

1. Quants apartaments turístics al barri de Russafa li consten a l’ Ajuntament?

2. Quantes actuacions d’inspecció s’han portat a terme por part de l´ Ajuntament
de València al barri de Russafa, durant l’ any 2016, per a la localització de
pisos o apartaments turístics?
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3. Quantes denúncies o actes s´ han alçat per la Policia Local o altres servicis
municipals, durant l’ any 2016, amb motiu de pisos o apartaments turístics al
barri de Russafa?

4. Quantes telefonades s’han rebut al telèfon 092 de la Policia Local l’ objecte de
les quals han sigut queixes de ciutadans relacionades amb apartaments
turístics?

5. Quants servicis ha realitzat la Policia Local al barri de Rufassa com a
conseqüència de queixes o denúncies veïnals relacionades amb apartaments
turístics?

6. Quantes ordes de cessament d’activitat o tancament de pisos destinats a
apartaments turístics s’han dictat per l’ Ajuntament de Valènncia al barri de
Russaafa durant l’ any 2016?”

La resposta oferida al respecte per l’àrea de Desenvolupament Econòmic
Sostenible, diu:
Les dades referides a vivendes turístiques consten en el Registre General d’
Empreses, Establiments i Professions turístiques de la Comunitat Valenciana, la
competència de la qual correspon a l´ Agència Valenciana de Turisme.

La quarta pregunta la subscriu la vocal del grup popular la senyora Cristina Diego
Martí. En ella, s’exposa:

“En relació amb la neteja, desinfectació, desinsectació, estat de les
voreres i asfaltat de la Plaça Parc Montolivet, la vocal que subscriu formula les
següents preguntes:

1. Quina és la freqüència d’ escombrat manual de l’ esmentada plaça?
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2. I la freqüència de la neteja mecànica?

3. I la freqüència de neteja de contenidors?

4. I la freqüència de recollida selectiva?

5. Quina és la programació ordinària de desinfectació i desinsectació d’
embornals, en 2016, en l’ esmentada plaça?

6. Quantes actuacions extraordinàries de desinfectació i desinsectació s’han
portat a terme en l’ esmentada plaça en el que portem de 2016?

7. Quin és el nivell d’infestació de rates en la zona en qüestió?

8. Quin és el nombre de queixes o sol·licituds veïnals s’han rebut al 2016 en
relació amb la neteja i presència de rates en l’ esmentada plaça?

9. Té prevista el Govern municipal la reparació de les voreres de la Plaça
Parc Montolivet? (Se adjunten fotos de alguna de las deficiències ) En
cas afirmatiu, quan es portarà a terme?

10. Té previst el Govern municipal portar a terme actuacions d’ asfaltat o
pavimentació en la Plaça Parc Montolivet?( S’adjunten fotos) En cas
afirmatiu, quan es portarà a terme?”

Respostes de l´Àrea de medi Ambient i Canvi Climàtic

1) Freqüència d’ agranat manual: l´ agranat manual es realitza de dilluns a
dissabte amb la ruta zona 29, realitzant-se entre las 11 y las 12 h.
2)Freqüència neteja mecànica. L´ agranat mecànic es realitza els dimarts i
dissabtes entre les 8.30 i las 9:30.
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3) Els contenidors s´ han rentat interior i exteriorment, mitjançant renta-
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contenidors dues vegades este any, al Maig i en Agost. Exteriorment,
mitjançant hidronetejador es realitza aproximadament cada 75 dies.
1) Freqüència recollida selectiva: Els contenidors de recollida selectiva,
envasos i paper-cartró, es recuperen 3 vegades a la setmana.

1) SERVICIS DE NETEJA

NETEJA MIXTA

El barri de Quatre Carreres est dividit en 68 itineraris de neteja
mixta. La neteja mixta cobreix el 100% de les voreres viables transitables per vehicles.
La freqüència per a l´`any 2016 va ser aplicar la neteja mixta 5 ó
6 vegades a totes les voreres dels vials transitables.
Les voreres dels carrers Sapadors, Bisbe Jaume Pérez, General
Urrutia (de Peris i Valero a a Plata), Luís Oliag, Pere Aleixandre i José Capuz, tenen un
tractament més intensiu, atenent-se mitjançant neteja mixta TOTS ELS MESOS.

b. RENTAVORERES.. Mitjançant rentavoreres, es realitza cada 2 asetmanes la neteja
de les següents zones per a vianants o voreres:
I. Fra Ponce de León.
II. Atzeneta.
III. Parc de Montolivet.
IV. Hort de Sant Valero
V. Peris i Valero.
VI. Illa cabrera.
VII. Cantons Juan Ramón Jiménez/ Bernat Descoll.
VIII. Alqueria Comtessa.
IX: Pepita Samper.
X. Rafael Corts.
XI. Pedagog Pestalozzi.
XII. Salinar (vianants).
XIII. Salvador Lluch.
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XIV: Mariola.
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XV. Plaça Asins Carbó.
XVI: Bandes de Música de la Comunitat Valenciana.

2) SERVICI DE NETEJA DE CONTENIDORS
1. RENTACONTENIDORS
Amb este servici es renten tant interior com exteriorment TOTS
els contenidors de Quatre Carreres emprant-se tres vehicles:
1. Rentacontenidors Càrrega Lateral Dreta.
2. Rentacontenidors Càrrega Lateral Esquerre.
3. Rentacontenidors Càrrega Posterior.
II. Este servici s´ha realitzat en el mes de Maig i s´ està executant
en el mes d´ Agost. No s´ han planificat més actuacions a l´ any 2016.

b.HIDRONETEJADOR.

I. Mitjançant este servici es netegen externament TOTS els contenidors de
Quatre Carreres.
II. També es realitza el rentat de la zona d´ ubicació dels contenidors que es
renten.
III. Este servici consta de 17 itineraris en Quatre Carreres que s´executen
cada 2 mesos.
Amb relació als servicis de neteja de contenidors dels Districtes de l´
Eixample i Pobles del Sud, es descriuen a continuació:
La freqüència de neteja mitjançant 1 rentavoreres en el districte de L’
EIXAMPLE es cada quinze dies laborables.
De juny a setembre existeix un increment de neteja durant el
període de l´ estiu i correspon a este districte un rentavoreres addicional els
dilluns, divendres i dissabtes.
En POBLATS DEL SUD la neteja es realitza des dels mesos de maig a
octubre inclosos, mitjançant un conductor i 2 peons.
La freqüència de neteja en cada pedania és de 14 dies laborables.
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En ambdós districtes (L¨EIXAMPLE I POBLATS DEL SUD):
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La neteja exteriors dels contenidors es 3 vegades a l´ any (maig, juliol i
octubre).
La neteja interior dels contenidors és 6 vegades a l’any: mensual de juny a
setembre, +1 vegada de gener a maig (realitzada al maig), + 1 d´ octubre a
desembre (pendent de decidir actuació).

Respostes del SERVICI DE SANITAT, SECCIÓ DE SALUT
VETERINÀRIA

Pregunta 5. Programació ordinària de desinfecció i desinsectació d’
embornals al 2016.
La programació que porta a terme esta secció és de desinsectació i
desratització en la xarxa de clavegueram municipal, La plaça Parc de
Montolivet pertany a la zona 10- Quatre Carreres, la RAM de la qual es va
revisar i tractar al gener de 2016 i actualment està revisant-se novament dins
de la campanya municipal. Els embornals no són focus de paneroles però si
de mosquits i són tractats en base als avisos de ciutadans després d´ una
prèvia inspecció tècnica. La desinfecció dels embornals no és competència
d´esta secció.

Pregunta 6: Actuacions extraordinàries de desinfecció i desinsectació
portades a terme al 2016.
Al marge de la campanya s´ atenen els avisos que entren pel 010,
expedients, telefonades...Al llarg d´este any sols ens ha entrat un avís del
010 i un expedient, ambdós del Barri de Montolivet. En un dels casos s’
acabava de realitzar la campanya i en l’altre era pròxima, per la qual cosa no
es considerà necessària una actuació extraordinària.

Pregunta 7: Nivell d´ infestació de rates en la zona.
No s´ ha notat un augment considerable de la població de rates. Si
que és veritat que on s’ha notat és en els jardins i arbrat degut a la falta de
neteja i de poda.
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Pregunta 8: Número de queixes veïnals rebudes al 2016 per presència de
rates. Ninguna.

Respostes de la Delegació de Desenvolupament Urbà i Vivenda.

Preguntes 9 i 10
Es passa nota al Servici de Coordinació i Manteniment d’
Infraestructures per a que es programe l´ execució el pròxim any.

7. INTERVENCIONS VEÏNALS.
En este torn es presentaren vàries sol·licituds d´ intervencions.
El primer full de participació presentat pel senyor Àngel Mínguez Pertegaz, en
nom i representació de “Som Valencians”, diu:
“Sol·licitem la conversió de la CV-500 en tram urbà. Considerem
el port del Saler com a lloc emblemàtic i fragmentat pel pas de la mateixa pel
centre del casc urbà, cosa insòlita des de la seua creació, carretera amb major
índex de mortaldar de fauna salvatge d´ Europa produïda per atropellaments sense
dubte relacionats per l’alta velocitat a més de les molèsties que suposa el trànsit
rodat als veïns., per la qual cosa des de Som Valencians demanem:
1. Límit de circulació a 50 qm/h.
2. Retirada de passarel·la.
3. Passos per a vianants ubicats des del el nucli urbà al port del Saler.
4. L’estudi i concessió de llicències quan s´ efectuen els treball sol·licitats de la
instal·lació de servicis en telecomunicació de fibra òptica.”
El segon full de participació presentat pel mateix interessat diu:
“Volem fer constar primerament que, per suposat que defensem
que la cultura és un dret de tots els ciutadans, com indicava la senyora Tello quan
presentà el programa municipal “Cultura als barris”, programa que es desenvolupa
entre els dies 30/09 i 19/11.
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El que no ens pareix tan bé és el cost que ha tingut, 207 euros, i la
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poca o nul·la repercussió de la majoria dels actes programats als diferents barris.
Ens agradaria que s’ ens indicara quin criteri s’ha seguit en el
procés de selecció de les activitats i participants.
Volem proposar que estos pressupostos de cultura es dediquen a
construir biblioteques, aules d´ estudi, centres de dia de majors, aules per assajos
de bandes de música...que són els que vertaderament estan sol·licitant els
ciutadans.”
En el tercer full de participació, exposa:
“Sol·licitem la creació d´ un nou centre social, degut a les
successives ampliacions del centre mèdic, ja que l’espai destinat a altres ambients
és insuficient, perquè es comparteix amb alcaldia, correus, ames de casa, llar del
jubilat, perruqueria, etc., per la qual cosa no queda espai per les reivindicacions
històriques d’una biblioteca, centre juvenil, universitat popular, sales de
conferències.”
En la quarta, exposa:
“Problemes d’ aparcament en el Saler, degut a les característiques
especials que rodegen el nucli urbà i afegint l’ increment de població per ser nucli
turístic, comptant també amb una discoteca, 2 hostals, 8 restaurants, 1 col·legi
d’ensenyament obligatori, 1 centre de batxillerat, més els veïns de la zona és
patent la necessitat de la creació d’una zona de lliure estacionament per donar
suficient cabuda a tots.
Som valencians proposa el condicionament per al seu ús de la zona ja ocupada per
tots els veïns, treballadors i visitants localitzada en el solar del carrer Piverot.”
En la quinta manifesta:
“L´ Ajuntament està o ha elaborat la guia de recomanacions i
bones pràctiques per circular en bicicleta per la ciutat?
Té el consistori programat fer una campanya efectiva per mitjà de
la policia local tant informativa com reguladora del compliment de la normativa
municipal de tràfic respecte als usuaris habituals de bicicletes?
Existeix un gran malestar entre els vianants al respecte, amb la
forma de circular per part d’un gran nombre d´ usuaris d’estes, incomplint
sistemàticament l’ esmentada normativa.”
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El full de participació de la senyora Empar Puchades Giner, en
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nom i representació de la A.A.V.V. Castellar-L’Oliveral, exposa:
“Distints punts”
1er) Considerem que s’hauria d’aclarir el perquè es va paralitzar completament la
Comissió de Benestar Social.
2on) Informació clara i concisa sobre la llei aprovada i que modifica Registres d’
Entrada i demes funcionament de la administració. Tenim problemes amb el
registre de Castellar-L’Oliveral.
3er) Com a l’ órgan més directe del nostre ajuntament fem saber a la junta del
districte que ens agradaria com se convoca la participació al debat de l’estat de la
ciutat, així com la informació sobre la ampliació de la V-30 y V-31. En la que
estem greument afectats.”
Aporta documentació complementària que s´ adjunta a la present
acta com a DOCUMENT Nº 1.
En el seu primer full de participació, la senyora Pepa Hernández
Castillo, en nom y representació de “Som Valencians” exposa:
“Colònia de gats abandonats. El local que hi ha lliure, en lloc de
ser per al circ mundial que siga per als gats. No a la tala d’arbres per al G. Circ!!!”
En el seu segon full manifesta:
“Pintar en les calçades les senyalitzacions de minusvàlids de la
mateixa manera que es pinten les línies blaves.”
En el tercer full exposa:
”Estem esperant resposta des de l´ última junta de fa tres mesos,
sobre unes arrels d’un arbre que entren en un pati siti en la Av. Regne de València
No es por obrir la porta del pati per entrar carrets de nadons i minusvàlids.
La porta s´ embussa perquè els taulles s’han alçat.”
El senyor Javier Terrádez Amado, en nom i representació de l´
entitat “15-M. Montolivet-Sapadors” motiva la seua intervenció en la corrupció
política en l’ àmbit local i aporta documentació que s´ annexa a la present acta
com a DOCUMENT Nº 2.
La senyora Ana Belén Molina, en nom y representació del “Grup de Participació
Ciutadana 15-M” de valència , exposa en el seu full de participació:
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“Després d’un any preguntant pel nou Reglament de Participació
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Ciutadana, sobre com es va a portar a terme el seu desenvolupament i la
participació de la ciutadania en la seua elaboració, ens assabentem hui i açí que el
primer taller participatiu sobre el nou reglament és demà 20 d’octubre de 2016. No
hi ha hagut publicitat, per la qual cosa no pot haver hagut vertadera participació.
Sol·licitem que es done trasllat immediat del nostre disgust i
rebuig a esta forma d´ actuació de la regidoria de participació.”
En el seu primer full de participació, la senyora Mª Teresa Faus
Boronat, en nom i representació del “Cercle Podem Russafa”, exposa:
“Als darrers anys hem vist com disminueix l’activitat en el mercat
de Russafa, referent del xicotet comerç i de proximitat del nostre barri.
Por esta raó considerem mol positiva la campanya “BONIC/A
FESTA”: La festa dels mercats municipals de València”, mampresa per l’
Ajuntament el passat mes de maig i el felicitem per això.
Però considerem que el problema persisteix, és molt greu i
requereix actuacions més directes per solucionar-lo.
Per tot això ens agradaria que l’ Ajuntament fera un estudi
conjunt de l’estat actual dels Mercats municipals i com potenciar-los.
Una de les possibles mesures a adoptar, i amb cost zero, podria
ser l’adequació dels horaris als nous temps.
El mercat de Russafa té actualment el mateix horari que quan es
va inaugurar. Tanmateix, a ningú se li escapa que els costums han canviat durant
este temps: la incorporació de les dones al mercat de treball, el canvi en els horaris
comercials de les tendes que cada vegada són més tardans.
Hi ha molta gent que no pot acudir al Mercat pels matins i estaria
encantada de fer-ho per la vesprada.
A més, la competència, sobretot de les grans superfícies obertes
normalment de 9 a 21, és ara mateix ferotge.
Per això pensem que és necessari fer un canvi global en els
horaris, no sols del mercat de Russafa, sinó de tots els mercats municipals i, fins i
tot, de Mercavalència per adaptar-los a les noves necessitats, com ja ho han fet la
major part de les capitals d’
Espanya.”
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En el seu segon full de participació, manifesta:
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“La Comissió territorial d’ Urbanisme (C.T.U.) en la sessió
celebrada el 5 de juliol de 2016, acordà denegar l’expedient d’ Homologació i Pla
de Reforma Interior Mestre Aguilar del municipi de València. La denegació es
fonamenta en l’ informe desfavorable de la Direcció general de Cultura i
Patrimoni.
Direcció General de Cultura i patrimoni que conclou que no és possible emetre
informe favorable, als efectes patrimonials, per considerar que no até a la preservació dels valors
patrimonials de Russafa, com a Bé de Rellevància Local; l’ informe proposa que es realitze una
ordenació que prenga com a punt de partida l’ existent, reconeixent el valor de la conservació de la
trama històrica i de les edificacions associades a la mateixa i construir el futur, a partir del llegat
rebut i no des de la seua negació i la seua substitució per un model de ciutat que difícilment és
compatible amb l’ existent.
Com pensa actuar l’ Ajuntament en este assumpte?

Seguirà la gestió indirecta o actuarà directament l’ Ajuntament
amb els seus medis o mitjançant AUMSA?
L’ Ajuntament considera que és urgent gestionar la mançana, per
a obtenir el més aviat possible l’espai públic, que tan necessari és per per a pal·liar
les necessitats de dotació del barri?
A curt termini té previst assolir acords amb els propietaris de
solars, per a que puguen ser utilitzats pels veïns, durant la tramitació dels
documents de planejament i gestió?
La nostra organització considera prioritari este assumpte, oferintse a col·laborar per a que el barri puga fruir el més aviat possible d’un espai
públic.”
Aporta documentació annexa que s’inclou en la present acta com
a DOCUMENT Nº 3.
El senyor Joaquín Andrés Sánchez, com a veí del barri del PAI de
les Moreres, pròxim a Natzaret, en el seu full de participació, exposa:
“-Abandonament de parcs i jardins, escocells i voreres que perilla
el pas de veïns.
-Accessibilitat i transport públic a la zona del barri que està
pràcticament incomunicada i sense servicis.
-Necessitat de millora i continuïtat de Quatre carreres amb
Natzaret mitjançant senyalització per a vianants.
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-Obertura del procés participatiu amb independència de la
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dependència administrativa al vot a projectes proposats per altres barris”
La senyora Tània Cortés Aznar, en representació de la A.A.V.V.
Malilla, en el seu full de participació, exposa:
“- Falta d’inversions al barri de Malilla.
-Centre de Salut sense construir.
-Zones verdes abandonades.
-Seguim sense estar comunicats amb el nostre hospital de
referència, Dr. Peset mitjançant l’EMT; com a mínim realitzar 3 canvis de bus.
Ens informen quins solars són de l’ Ajuntament.”
-Aporta documentació que s’adjunta a la present acta com a
DOCUMENT Nº 4.
El senyor Josep Martínez, en representació de la AV RUSSAFA
DESCANSA, en el seu primer full de participació, exposa:
“La principal problemàtica de l’ actual barri de Russafa és
l’associada a la saturació general d’activitats hostaleres. És per això que tornem a
demanar a l ’actual govern municipal com ho feren en la Junta de 07/07/2016.
Relació detallada dels establiments públics ubicats al barri de
Russafa d’acord amb el seu horari de funcionament. Concretament:
-locals amb oberrtura 12 hrs i tancament 2:30 hrs. (salons lounge).
Locals amb obertura 12 hrs i tancament 3.30 hrs (cafés teatre,
cafes concert, cafés cantant, PUBS).
-locals amb obertura 17 hrs i tancament 7:30 hrs (sales de festa, discoteques i sales
de ball).
2.-Relació detallada dels locals amb obertura 12 hrs i tancament
2:30 hrs (salons lounge) amb terrassa autoritzada discrecionalment.
3.- Relació detallada dels locals amb obertura 12 hrs i tancament
2:30 hores que es troben entre sí a una distància inferior a 65 metres.
4.- Relació detallada locals amb obertura 12 hrs i tancament 3:30
hrs (cafes teatre, cafes concert, cafes cantant, PUBS) que es troben entre sí a una
distància inferior als 65 metres.
5.-Relació detallada queixes, denúncies presentades en el quart
trimestre de 2016 a tots els establiments hostalers de Russafa, terrasses incloses.
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Sancions i expedients oberts en el període i locals tancats o en expedient de
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tancament.
6.- Relació detallada sonometries i auditories acustiques
realitzades en tots els anteriors locals musicals en els quatre trimestres del any.
Raons perque no ha tingut lloc la sonometria/auditori acústica demanada pel
Síndic de Greuges a un discopub ubicat en femenia 15. Relació detallada
sonometries/auditories acústiques pendents a instancia veïns.
7.-Relació locals i establiments hostelers amb infraccions per
incompliments normatius sancionats derivats de la inspecció acordada en la
mesa municipal de soroll Russafa Gran Vía a petició de les associacions
veinals i hostaleres que hi participen.
8.- Acords i propostes d’actuació acustica de la mesa de
contaminació Russafa Gran Vía i raons justificades per les quals no s’ha
convocat cap reunió des de febrer de 2016.
Tot açó tenint en compte que bon govern és també transparencia
i no silenci administratiu”.
En el segon full de participació, manifesta:
La principal problemàtica de l’ actual barri de Russafa és
l’associada a la saturació general d’activitats hostaleres. És per això que tornem a
demanar com ho feren en la junta de 20/4716 si l’actual govern municipal:
-1.- Té delimitades les zones i carrers amb aglomeracios i consum
d’alcohol en les vies públiques que tenen com a resultat la desprotecció dels drets
bàsics per soroll i vibracions (contaminació acústica i brutícia associada als
entorns i horaris de lounge-bars, disco-pubs, discoteques i afters, incloent tendes
de conveniència, despatxos de menjar i forns, tots oberts de matinada.
2.- Té previstes algunes mesures de desaturació acústica en les
anteriors zones i carrers associatsa la prolifaració d’activitats en tot el terme.
3.- Té previst l’ actual govern municipal alguna mesura per tal de
que els carrers peatonals de Russafa ho siguen i a més puguen sobreviure com a
residencials i no apartaments turístics.
4.-Té delimitats els carrers i creuaments saturats de terrasses,
alguns amb “macroterrasses”, els efectes dels quals són soroll, aglomeració,
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clientela a les seus portes, sobreocupació, brutícia, inaccesibilitat pels seus
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residents i dificultats de mobilitat persones majors, menuts i en general veïns.
5.- Relació detallada queixes, denúncies, presentades en tot el
2016. Relació detallada de sancions i expedients oberts en el periode i dels locals
tancatgs o en expedient de tancament obert.
Donat que el marc d’actuació de la junta municipal de
districte pareix que ultrapassa les seus competencies sol·licitem la
convocatoria urgent i inmediata de la mesa de contaminació acústica de
Russafa Gran Vía, amb presencia dels regidors responsables de comerç, espai
public i activitats, així com de protecció ciutadana i turisme. Al marge de les
raons justificades per les quals no s’ha convocat cap reunió des de febrer de
2016 conforme la problemàtica al barri s’agreugen i no s’estableix per part
de este govern municipal cap mesura preZAS tal i com estableix l’art. 50 de
l’oredenança de protecció contra la contaminació acústica”.
Bon govern es transparència i no silenci administratiu.
En el tercer full de participació manifesta:
“En desembre de 2014 entrà en vigor la limitació d’apertura de
nous locals hostalers a Russafa, fixant-se distàncies i densitats per modalitats
d’establiments, al temps que s’especificava, entre altres mesures, que els existents
es mantindrien en les “condicions” d’eixe moment.
En les anteriors convocatòries d’esta junta de districte de 26/02/16
i 20/04/2016 este col·lectiu veïnal ara associació ja va demanar la relació de nous
locals oberts després de la vigència de tal limitació. Continuem a l’espera de tal
contestació, i amplien la relació de locals/baixos de les finques/carrers següents
sobre els quals cal informar a esta associació:
-Mestre Josep Serrano 8 (baix comercial tancat fa molts anys que va estar fa uns
pocs mesos obert com a local amb ambientació musical/discopub “Up Side
Down” a pesar de la limitació en vigor des de desembre de 2014/ en l’actualitat
estan obrant al seu interior d’ amagat/segurament sense llicència/no correspon
declaració responsable).
-Vivons 30 (Fastata Ruzafa” de local de menjars a domicili a
establiment amb terrassa/desembre 2014 data entrada limitació de noves apertures
també implicava que els locals no podien canviar de modalitat d’activitat).
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-Gran Via Germanies 17 (Agustin Rico Salvador de ultramarins
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en un baix Cadis 1 a un nou establiment hosteler en un baix diferent Gran Vía
Germanies 17/ obert a pesar de la limitació en vigor des de desembre de 2014 que
també implicava que els locals no podien canviar de modalitat d’activitat).
-Vivons 16 (local que funciona com establiment hostaler “la
Finestra” en un estre carrer peatronal i en un baix que te fumeja tot el seu entorn,
més de tres finques residencials afectades per fums i olos/ximeneia que
necessariament cal inspecionar/situació denunciada al menys per una finca).
-Càdiz 13 (antic chicken point grill/kebak/ tancat al seu moment per inspecció
sanitària/local actualment en obres segurament sense llicencia i d’amagat/no
correspon dclaració reponsable/segurament sense cap llicencia d’apertura
definitiva o en tràmit abans de desembre de 2014 data entrada limitació noves
apertures).
-Sevilla 20 canto denia (local en funcionament “Cria Cuervos” en antiga llibreriacafeteria “Cosecha Roja” que portava tancada un anys/segurament sense licencia
d’apertura definitia/instala terrassa al seu xafrà i fins i tot la desplaça al local
d’enfront “El Café Tostao o de Maria “)
-Puerto Rico 41 (local en funcionament “Malas Artes” quan
l’antiga teteria marroqui tancada fa molts anys/segurament sense cap llicencia
d’apertura definitiva o en tràmit abans de desembre de 2014 data entrada limitació
apertura).
-Puerto Rico 36 (local hostaler sense llicencia definitiva “El
Bouet”, segons visita veinal- i molt recent- al servei municipal d’activitats, local
que fins i tot ha aconseguit recentment ampliar la seua terrassa per facilitar el
traspás del seu negoci, local amb moltes deficiències pendents, inclosa auditoria
acústica, fums i fumerals no resolts segons normativa).
-Barón de Cortes 20 (local hostaler bar “El Deslunao” local a
inspeccionar

cuina

i

fums/qüestionable

que

tinga

llicència

d’apertura

definitiva/local que requereix inspecció sanitària/no es un local amb ambientació
musical/realitza actuacions musicals programades regularment segurament sense
autorització/comunicacio).
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-Literat Azorín 26 (local hostaler/ bar obert/ en funcionament
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“Aladroc” segurament sense cap llicencia d’apertura definitiva o en trámit abans
de desembre de 2014 data entrada limitació noves apertures.
-Literat Azorin, 32 local obert (“Disaster Skate Club”/inagurat amb DJs per
associació cultural per al patinet que te local de cpes/obre possiblement sense
llicència).
Siguen inspeccionats, comprovats els expedients d’apertura en
procés de tramitació, les corresponents declaracions responsables d’apertura i/o
llicencies ambientals en cas d’edificis protegits i, especialment, la seua resolució
negativa d’apertura en el cas que no es complisca la limitació establerta en tots els
seus termes, donat que han obert, estan en procés d’obres i/ho han alterat les
“condicions” de desembre de 2014.
Tot això, al marge de trasladar als departaments municipals
responsables de tals tramits el deure ineludible de cumplir la normativa i/o
ordenanaces municipals vigents, especialment la que limita l’apertura de nous
locals a Russafa i/o les seus “condicions”.

I essent les 19h 53 m. Pr la sra. Presidenta, Isabel Lozano Lázaro
es va donar per alçada la sessió.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA EL SECRETARI DE LA JUNTA

MUNICIPAL DE RUSSAFA

MUNICIPAL DE RUSSAFA

ISABEL LOZANO

VICENT MORANT
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