ACTA Nº 45 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL
DÍA 18 D´ OCTUBRE DE 2017.

ASSISTENTS:
En València, sent les 19 hores 14 minuts del
Presidenta:

día 18 d´ octubre de 2017, es reunixen en
elss locals de la Universitat Popular Na

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

Rovella, sita en c./ Arabista Ambrosi Huici
s/n els components del Consell de la Junta

Vocals:

Municipal de Russafa que al margen se
relacionan.

Grupp Compromís:

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

Orde del Dia:

-Senyor Didac Botella i Mestre

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

-Senyor Jordi Durban Sánchez

anterior.
2º.Saluda de la Regidora de Participació i

Grup Socialista

Acció Veïnal.
3º. Informe de la Presidencia.

-Senyor José Miravalls Mingarro

4º. Donar compte de les propostes dels

-Senyora Pilar Suárez Lluch

Grups de Treball.
5º. Mocions i preguntes.

Grup València en Comú

6º. Suggerències i propostes.
7º. Intervencions veïinals.

-Senyora Teresa Faus Boronat

Grup Popular

-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Senyora Cristina Diego Martí
-Senyora Ana María Ortells Miralles
1

Grup Ciutadans-Partitde la Ciutadania

-Senyora Cristina Barber Mena

Asisstix a la sessió la regidora de la delegació
de Participació Ciutadana, Acció Veïnal,
Transparència, Goven Obert i Auditoria
Ciutadana, Cooperació al Desentrollament i
Emigració, la senyora Neus Fábregas Santana.

Secretari:

Senyor Vicent Morant Deusa

En la data i hora arriba indicada, per la sra. Presidenta, Isabel Lozano, s´ inicia
la sessió

donanat la benvinguda a tots els assistents, presentant la regidora de

Participació Ciutadana i Acció Veïnal, la senyora Neus Fábregas, procedint-se tot seguit
a tractar els següents punt de l´ Orde del Dia:

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-. SALUDA DE LA REGIDORA DE PARTICIPACIÓ I ACCIÓ VEÏNAL.
Es presenta la nova regidora i explica tot seguit que la consulta ciutadana
d´ inversions per a la ciutat i els pobles de València, s´ ha plantejat este any des d´ una
2

perspectiva de ciutat, ja que hi ha projectes l´àmbit dels quals excedix al del districte i
quedaven fora. Una altra novetat consistix en la existència de projectes que ja han sigut
presentats per part de la ciutadania i per l´ Ajuntament. Les propostes ciutadanes han de
comptar amb el recolzament de 100 persones i les municipals necessitaran l´ adhesió de
200 persones, al menys. Indica que cada persona podrà donar recolzament a un màxim
de 5 propostes. Les propostes que siguen considerades viables pasaran a votació
ciutadana i les més votades, fins on arribe el pressupost, seran les que s´ executen en el
2018. Les propostes de projectes d´ inversió es podran consultar i votar a través de la
pàgina web decidimvlc.valencia.es
Afegix que el calendari establert és el següent:
1.

Del 18 d´ octubre al 8 de novembre de 2017. Presentació i recolzament
dels projectess d´ inversió per la ciutadania.

2.

Del 9 al 30 de novembre de 2017. Estudi de la viabilitat de les propostes
per l´ Ajuntament.

3.

Del 1 al 15 de decembre. Votació ciutadana.
Incidix en que, per al present exercici s´ han acurtat els terminis i afegix

que, com a novetat, es posarà en marxa amb caràcter experimental una urna
electrònica, realitzant-se a l´ efecte dos proves, una en la Plaça de la Verge el 9 de
desembre i una altra el 12 de desembre en el Saló de Cristalls de l´ Ajuntament.
Indica tot seguit, que es donarà el recolzament necessari a les persones que voten de
forma manual i que es tractarà de salvar la bretxa digital amb diverses alternatives.
Amb motiu d´ esta intervenció s´ inicià una discussió sobre el tema,
indicant la regidora que els projectes d´ inversió eren fàcils de presentar i que els
grups de teaball de les juntes municipals podrien recolzar els projectes. Per part del
públic es feu referència a la necessitat de facil·litar la votació a les persones que
voten de forma manual i que per part dels tècnics municipals es justifiquen
degudament les raons per las quals no es poden admetre determinats projectes
especialment quan es rebutjen projectes d´ inversió que realment ho són.
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3.

INFORME DE LA PRESIDÈNCIA.

Per la senyora Isabel Lozano s´ informa que el 28 de juny es celebrà una
reunió amb la regidora-delegada de Resídus Sòlids, le senyora Pilar Soriano, per a
informar sobre els problemes existents en esta àrea i tractar de buscar solucions.
Indicà tot seguit que el 29 de septembre es celebrà una reunió amb el regidor de
Mobilitat Sostenible, el seyor Giuseppe Grezzi, en la que es tractaren temes recurrents,
com el de l´ aparcament en la plaça Baró de Cortés, barallant-se diverses alternatives,
discutint-se sobe les possibiltats de buscar un aparcament alternatiu, restringir l´ accés
amb escocells únicament als veïns (utilitzant clau). Es parlà així mateix sobre el carrilbici de doble sentit, de la possibilitat d´ establir una zona taronja, de casos d´incorrecta
circulació en bicicleta dels turistes, etc.
Tot seguit indicà que el dissabte 21 de octubre, tindria lloc una cerca-vila
en la Fonteta de Sant Lluís.
Informà que el 3 de novembre es portaria a terme un recorregut pel barri de Russafa,
dintre del qual es visitaria el refugi de la guerra civil existent en el barri. Matitzà que les
places són limitades a 30 persones per a visitar el refugi i que les persones interessades
en la visita, podrien apuntar-se a través del correu electrònic de la Junta.

4.

DONAR COMPTE DE LES PROPOSTES DELS GRUPS DE
TREBALL.
Pel senyor jordi Durban Sánchez, vocal-coordinador del grup de cultura, es

presenta el següent informe:
Des del darrer Consell de Districte celebrat el 5 de juliol de 2017, el grup de treball
de la Junta del Districte s´ha reunit en una ocasió (4 d´octubre de 2017). A la reunió
hi van acudir el vocal del PSOE, de València en Comú i de Ciutadans i una vintena
de membres inscrits al grup de cultura i representants de diferents associacions. En
aquesta reunió, convocada a la seu de la Junta de Districte a les 19 hores, es van
parlar i debatre els següents assumptes de l´ordre del dia:

ORDRE DEL DÍA:
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1.

Romanent disponible.

2.

Activitats fins a final d´any.

3.

Proposta de premiats de la junta 2017.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

1.

Romanent disponible.

El coordinador informa que el romanent actual, després de les activitats realitzades
al llarg de l´any és de 588,66 euros (Annex 1).
Previ a la discussió sobre l´execució del romanent, es planteja la qüestió de la
difusió de les activitats que es programen. Es comenta que, de vegades, el problema
és que la información no arriba a la gent, que la difusió és una qüestió de treball
quasi porta a porta. En alguns casos, fins i tot utilitzant cotxe amb megafonia i
contacte personal amb veïnes i veïns del barri. El tècnic informa que existeix una
partida reservada per la difusió de les activitats i es suggereix destinar una part
d´eixe romanent a l´encàrrec de cartells amb informació de les activitats. Finalment,
es comenta que les xarxes socials funcionen molt bé per alguns esdeveniments, i que
s´hauria de fomentar l´ús de les mateixes.
El tècnic fa una proposta a les i als assistents, com a part d´una estratègia global de
comunicació: es basaria en accions complementàries, com ara la presència en
diferents instal·lacions (centres de majors, universitats populars, associacions, etc.)
per tal d´ensenyar a totes les persones interessades a buscar información en la web
municipal, i fomentar l´hàbit de consultar periòdicament la informació, a més
d´això, es faria arribar a les asssociacions un cartell oferint la possibilitat de donar
l´adreça de correu electrònic al tècnic i formar una base de correus als quals
s´enviaria puntualment la informació de les activitats, finalment, el coordinador
proposa també la possibilitat de posar eixes opcions en un “flyer” que estiga a
l´abast de les veínes i els veïns dels diferents barris.
Respecte dels 588, 66 euros de romanent, es proposa, a banda de les projeccions
addicionals de cinema i debat a Castellar i El Saler, l´oferta de dos tallers de teatre
infantil. En aquest cas, el nombre de tallers estaria en funció del cost dels mateixos.
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Finalment, el tècnic proposa que si hi haguera una quantitat sobrant, es podria
destinar a fer un taller sobre els receptaris de les iaies, que es podría realizar al
col·legi Balmes que cediria la seua cuina.
2.

Activitats fins a final d´any

El llistat de les activitats realitzades al llarg de l´any i d´aquelles pendents de
realitzar el trobeu adjunt a l´Annex II. Tanmateix, a mode de resum, al llarg de la
reunió s´informa de que queden tres activitats de “Contacontes”: a CastellarOliveral (23 de Desembre), la Fonteta de Sant Lluís (28 d´Octubre) i el Perellonet
(26 de Desembre). Pel que fa a questa darrera, es demana l´aprovació del grup de
treball donat que és encara una activitat no aprovada.
De la “Maleta de la Ciència”, es va desenvolupar una activitat el dia 7 d´Octubre a
El Palmar i existeixen dues més programades sense data als col·legis Sant Joan de
Ribera i Fernando de los Rios.
Respecte de “Cinema i Debat” estan pendents una projecció a l´IES Malilla
(Desembre) i dues més al Saler i a Castellar-Oliveral, que són demanats en aquesta
reunió com a punts d´execució del romanent.
El teatre “La Cenicienta” ja ha tingut dues representacions a Forn d´Alcedo (10 de
Juny) i El Palmar (7 d´Octubre) i en té una programada a Malilla (Rafael Mateu
Cámara, data per confirmar).
Les activitats musicals que romanen són. Una cercavila a Montolivet (22 Octubre)
a càrrec de l´Agrupació Musical Amparo Iturbi a El Saler (11 ó 18 Novembre).
En allò referent a la poesía, s´ha programat un recital de poesía a la Universitat
Popular de Rovella (data sense tancar) i potser es podría fer un altre en Russafa.
També està pendent de realizar un últim itinerari per Castellar-Oliveral (21
d´octubre).

3.Proposta de premiats de la Junta 2017.

El coordinador exposa que han arribat una sèrie de noms de persones, institucions i
comerços per a votar. Segons el correu que va enviar el tècnic, hui era el últim dia
per a presentar candidatures. Alguna de les persones i institucions són presentats per
les persones que havien fet la proposta. Les candidaturaes són les següents:
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· Associacions/Institucions: Cooperativa Martí Sorolla, Café Ovni, Teatre l´Horta,
Banda de Cornetas y Tambores San Luís Beltrán.
·Persones: Luis Manuel Pisa (Café Ovni), Ramón Toral (veí representant històric
del barri de Malilla).
· Comerços tradicionals/Històrics. Carnisseria Ramón del Baño, Carnisseria
Gascón, Trufas Martínez.
Per part d´Antonio Cervera, de Ciutadans, es planteja que s´hauria d´eliminar una de
les dues opcions respecte del Café Ovni, per tal de fer incompatible que, en cas
d´obtenir el premi, no coincidisquen els premis en la Cafeteria i el seu propietari,,
cosa que s´accepta. Queda, per tant, descartat el Café Ovni com a
associació/institució que optava al premi.
El coordinador planteja al grup que potser seria convenient deixar uns dies per que
els i les membres del grup de treball es puguen informar més a fons de les
candidatures, de forma que el grup es tornaria a reunir uns dies abans del Consell del
dia 18 d´Octubre.
El grup contesta unànimement que la decisió ja la té clara., per la qual cosa es
procedeix a fer la votació, amb el següent resultat:
· Cooperativa Martí Sorolla, 9 vots (guanyadora).
Teatre l´Horta, 3 vots.
· Carnisseria Ramón del Baño, 0 vots.
·Carnisseria Gascón, 0 vots.
Trufas Martínez, 12 vots. (guanyadora)
·Luis Manuel Pisu, 1 vot.
Ramón Toral, 10 vots.
I amb això es dóna per finalitzada la sessió a les 20, 40 hores.

El vocal coordinador de la Comissió de Cultura
Jordi Durban i Sánchez

Els Annexos 1 i 2 que aporta el vocal coordinador de la Comissió de Cultura s´
inclouen com Annexos en la present acta.
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Per la senyora Pilar Suárez, vocal coordinadora de Benestar Social, es presenta el
segënt informe:
Bona vesprada:
M´ agradaria començar per una de les mes importants preocupacions que
tinc, és que València torne a ser una ciutat que genere ocupació i en la que totes les
persones que desitgen treballar puguen fer-ho.
Amb este motiu, s´ estan posant totes les ferramentes disponibles en l´
Ajuntament des de l´ agència d´ ocupació de València (ACTIVA). On no solament
s´ ocupen de la cerca d´ empleament sinó també de la formació, d´ una formació
continúa com a valor afegit, no sols de jóvens sinó també per adults.
A banda dels plans d´ empleament que ja existixen i que tots conneixem,
comunique que per al proper any s´ inicia un pla d´ empleament per a majors de 50
anys.
Atesa la meua inquietut informe que en Novembre a falta de confirmar el
dia i de ajustar-nos a la disponibilitat de la sala en la Junta Municipal ens visitaran
dues coordinadores de l´esmentada agència d´ empleament pea poder aclarir els
dubtes i inquietututs dels veïns.
Vull afegir que és beneficiós per als aturats així com tambi per a les
empreses, ja que es disposa d´ un servici de selecció de personal.
Este matí m´ han notificat que en breu es farà una oficina itinerant per als
pobles del sud.
Des d´ esta mesa de treball ens posàrem amb contacte via correu electrònic
amb la regidoria d´ Esports, la fundació i la gerència perquè m´ informassen sobre el
projecte que tenen per a les Naus de Ribes i poder amb això transmetre esta
informació als veïns. Inmediatament es psaren en contacte amb mi via telefonica i
em comunicaren que a banda que han informat a algunes AAVV l´única cosa que
poden anticipar a data de hui és que hi va a haure una zona d´ aigua i una pista
multiesportiva.
Fins primers d´ any no ens podran concretar el projectes i programes d´
activitats, en eixe moment es tindrà una reunió.
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No obstant això. comunique que dispose del telèfon personal d´ una de les
coordinadores per si algun veí desija aportar alguna suggerència o manifestar alguna
inquietut m´ho puga comunicar per tralsladar-li-ho a ella..
Deixe una proposta damunt de la taula per a que els veïns la valoren i si
escau que es tinga una reunió amb l´esmentada Regidoria per a que ens donem a
conèixer les activitats que es porten a terme en la ciutat.
També es va acordar una reunió, a falta de concretar data, perquè ens
visitara un representant de la Federació d´ Associacions de Veïns, sóc conexeidora
que algunes associacions de Russafa estan federades. No obstant això no resta el
meu interés perquè el seu Vicepresident es reunisca amb els veïns i les seues
associacions i en esta s´ informe sobre el treball que realitzen i els seus projectes.
Se li envià el 03-10-2017 un correu a la Regidoria de Benestar Social de l´
Ajuntament per a que es poguera programar una reunió amb els veïns. A data d´ hui
encara estem a la´espera de la seua contestació.
Pose sobre la taula la proposta de convocar una reunió amb la Regidoria de
Protecció Ciudadana i en ella posen en coneximent de tots els veïns les seues
actuacions, recursos i servicis a la ciutadania.
L últim punt de la exposició és que encara després de varios mesos estem a
l´ espera de confirmar data amb Servicis Socials.
No ens tenen en compte després que es sol·licità en temps i forma
requerits. Esperem que abans que acabe este any tingam una resposta.

Pilar Suárez

5.

MOCIONS I PREGUNTES

No es presentà cap moció en este plen del Consell de Districte. Tot i això
pel grup municipal del Partit Popular, ee presentaren les següents preguntes:
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PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL ALEJANDRO FERNÁNDEZ
CHECA RUIZ, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL
POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RUSSAFA.

Assumpte: Sol·licitut de ZAS en Russafa.
Respostes de l´ârea de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
D´acord amb la informació publicada en els diferents mitjans de comunicació el psasat
mes de juliol, la associació “Russafa Descansa” presentà en l´esmentat mes a
l´Ajuntament de València la sol·licitud formal de declaració d´ un àmbit del barri de
Russafa com a Zona Acústicament Saturada (ZAS) interesant així mateix l´adopció de
mesures cautelars prèvies a l´ esmentada declaració.
A este respecte, el vocal que subsciu formula, en el seu nom i en el del grup Municipal
Popular, les següents preguntes.
Quins tràmits o actuaciones s´ han realitzat per part de l´ Ajuntament de València en
relació amb la sol·licitut de ZAS?
La sol·licitut va ser desestimada per Resolució de la Regidoria delegada de Qualitat
Ambiental de data 2 d´agost de 2017.
Quins són els próxims trámits o actuacions a realtizar per part de l´ Ajuntament de
València en relació a l´esmentada sol·licitut?
En estos moments queden pendents d´informes per finalitzar el procés administratiu.
Quin és el número d´ expedient al que ha donat lloc la referida sol·licitut de ZAS?
Expedient 2160/2017/326.
Quines mesures cautelars prèvies o preventives s´ han adoptat per part de l Ajuntament
de València mentre es tramita la sol·licitut de ZAS?
No s´han implementat més mesures de les que ja estaven en marxa i que emanen de la
taula del soroll.
Per altra banda, dins dels projectes participatius es va aprobar la col·locació de sensors
acústics en diversos punts del barri que s´acomapanyaran de pantalles informatives de
conscienciació i sensibilització. Este projecte es posarà en marxa en el 2018.
Quines altres mesures cautelars o preventives es van a adoptar? Quan?
10

No escau.
Quan està previst que es resolga la sol·licitud de ZAS .En 1918?
Quan finalitze el procés administratiu i les conclusions que d´ell emanen.

PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL CRISTINA DIEGO MARTÍ, AMB
D.N.I. 73.552.044-E, EN EL SEU NOM I EL EL DEL GRUP POPULAR

Assumte: Reforç policial en Russafa.

AL CONSELL DE DISTRICTE

Després de l´annunci efectuat, el passat mes d´ agost, per la regidora Sandra Gómez,
respecte a un augment de reforçoss policials en Ruasafa, especialment els caps de
setmana, degut a l´augment de queixes veïnals efectuades en este sentit, la vocal que
subscriu formula les següents preguntes:
1.- Finalment es va produir l´esmentat augment en el número de policies que treballen
el cap de stemana en Russafa?
2.- En cas afirmatiu Amb quants efectius s´ ha reforçat este servici?
3.- El reforç, s´ aplica únicament els caps de setmana?
4.- A pesar que l´ annunci fa referència als mesos d´ estiu, es té previst continuar amb
els esmentats reforços la resta de l´ any?
5.- En caso negativu, té prevista la delegació de Protecció Ciutadana prendre alguna
mesura al respecte?
Respostes de l´Àrea de Protecció Ciutadana.
A dia d´hui, 18 d´octubre de 2017, no ha pogut arribar resposta per part de l´esmentada
Àrea, pel que queda pendent per facilitar a la vocal signant.

PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL CRISTINA DIEGO MARTÍ AMB
D.N.I. 73.552.044-E EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR
AL CONSELL DE DISTRICTE

Assumpte: Policia de Barri
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Atés que la disminució de la policia de barri, especialment en l´ últim any, afecta a la
totalitat dels districtes de la ciutat, i el número de queíxes veïnals per este motiu ha
augmentat en alguns barris d´ esta Junta de Distrcite, la vocal que subscriu formula les
següents preguntes:
1.- Amb quants policies de barri compta el barri de Russafa? Amb quants contava fa dos
años?
2.- Amb quants policies de barri compta el barri de Mont-Olivet? Amb quantss
comptava fa dos anys?
3.- Amb quants policies de barri compta el barri de Malilla? Amb quants comptava fa
dos anyss?
4.- Amb quants policies de barri compta el barri de Fonteta de Sant Lluís? Amb quants
comptava fa dos anys?
5.- Amb quants policies de barri compten els Pobles del Sud? Amb quants comptaven fa
dos anys?
6.- Pensa la Regidoria de Protecció Ciutadana reforçar la policia de barri en els barrios
esmentats?
Respostes de l´Àrea de Protecció Ciutadana.
A dia de hui, 18 d´octubre de 2017, no ha pogut arribar resposta de l´esmentada Àrea,
pel que queda pendent per facilitar a la vocal signant.

PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL CRISTINA DIEGO MARTÍ AMB
D.N.I. 73.552.044-E EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR

AL CONSELL DE DISTRCITE

Assumpte. Ocupació il·legal.
Respect als casos d´ ocupació il·legal de vivendes o locals de propietat municipal, la
vocal que suscriu formula les següents preguntes:
1.- Quants expedients d´ ocupació il·legal de vivendes o locals de propietat municipal es
troben en tramitació en l´ actualitat en cada ú dels barris dels districtes de la Junta
Municipal de Russafa?
Preguem que en la resposta se´ns facil·liten els emplaçaments.
Respostes del Servici de Gestió Patrimonial.
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En ambdós casos (ocupació de vivendes i locals de propietat municipal), no existixen
expedients per ocupació l·ilegal en l´ àmbito de la JM Russafa.
2.- Quants expedients s´ han tramitat en els que haja participat la Policia Local
relacionats amb llançaments de vivendes o locals de titularitat privada en l´ àmbito de la
Junta Municipal de Rusaafa?
Respostes de l´Àrea de Protecció Ciutadana.
A dia de hui, 18 d´octubre de 2017, no ha pogut arribar resposta de l´esmentada Àrea,
pel que queda pendent de facilitar a la vocal signant.

PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL, CRISTINA DIEGO MARTÍ, AMB
D.N.I. Nº 73.552.044-E EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR.
Assumpte: NOU PROCEÉS PARTICIPATIU.

Respostes de la Regidoria de Govern Obert, Transparència, Cooperació i
Participació Ciutadana.
Després de l´ annunci realitzat per part de la nova regidora de Participació consistent en
canviar el projecte de Consulta Ciutadana per “projectes de ciuta” en lloc de “projeectes
de barri” i atés que s´ha fixat com començament de la mateixa el pròxim 19 d´ octubre,
la vocal que subscriu formula les següents preguntes:
1.-En tractar-se de projectes de ciutat quina participació tindrem els veïns de Russafa?
Quan es donarà a conèixer el nou procés annunciat?
La nova consulta ciutadana d´ inversions en ciutat es presentà en roda de prensa el 6 d´
octubre enl aprovar-se les Bases reguladores en la Junta de Govern del 6 de octubre.
A partir d´ este dia es seguirà donant a conèixer pel consells de districte de les JMD i al
teixit associatiu de la ciutat.
Els veïns i les veïnes de Russafa podran participar en esta consulta per tres vies:
1.

Proposant projectes d´ inversió.

2.

Recolzant els projectes presentats.

3.

Votant.

A més a més, es convocaran els Grups de Treball d´ Urbanisme en les Juntes
Municipals de Districte per debatre sobre els projectes a a presentar en la consulta.
2.- Seguirá en vigor el Grup de Treball d´ Urbanisme creat al sí d´ esta Junta Municipal?
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Els grups de treball de les JMD són claus per al treball participatiu en les Juntes
Municipals, són els espais de debat, reflexió i proposta en diferents materies on es
seguirà treballant per aconseguir una major participació del veïnat i de les
organitzacions socials de la ciutat.
3.-Quins són els motius pels quals s´ ha canviat el criteri?
La consulta ciutadana de projectes de ciutat és una tipologia més de consultes
ciutadanes. És una modalitat diferent que complementa la consulta ciutadana per
distritctes.
Esta modalitat de consulta ciutadana inclou tres canvis: No es limita el àrea
geogràfica dels projectes, no es limita el pressupost por districtes i tant l´
Ajuntament com la ciudadania podran proposar projectes d´ inversió. A més este
canvi possibilita armonitzar el projecte participatiu de la consulta amb el procés
pressupostari de l´Ajuntament.
Per tot aixòo, el canvi s´ ha produït amb la finalitat d´armonitzar els processos
participatiuss de la consulta amb el procés pressupostari de l´ Ajuntament i per
satisfer les demandes que ha tingut la ciudatania en les anteriors consultes
ciutatdanes.
4.- Es manté per al 2018 la dotació pressupostària de 7 milions d´ euros?
Sí, Durant els primers mesos de 2018 ee començarà a treballar la consulta ciutadana d´
inversions en districtes.
5.- Es preveu un major grau de participació veïnal amb este canvi?
Des de la regidoria treballem junt amb la ciutadania per aconseguir la màxima
participació possible en els diversos projectes que es porten a terme. En les consultes
ciutadanes el percentatge de participació no es pot preveure però apostem per seguir
treaballant en este sentit, per anarr ampliant la participació ciutadana.

PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL, CRISTINA DIEGO MARTÍ, AMB
D.N.I. Nº 73555.044- E, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR

AL CONSELL DE DISTRICTE

Assumpte: LÍNIES 8 I 25 DE L´ EMT
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En el passat plen d´ esta Junta de Districte alguns veïns manifestaren el seu malestar
sobre el recorregut i la freqüència de vàries línees de l EMT. Per

un costat, el

recorregut actual de la línia 8 de autobús de l´ EMT que acaba en el Hospital La Fe,
quan molts usuaris han d´ acudir a l´ Hospital Dr. Peset, i per altra banda, els retards –
de més d´ una hora- en la línia 25 que va al Perellonet, per este motiu, la vocal que
suscriu formula las siguientes preguntas:

Respostes de l´Àrea de Mobilitat

1.

Després de vàriess intervencions veïnals en este sentit S´ ha modificat el
recorregut de la línia 8?

El recorregut de la línia 8 es modificà inicialment en juliol de 2016 per fer el trajecte
més eficient. Des d´ octubre de 2016, degut a les obres del Parc Central, es desvia la
línea, en maig d´ este any, deixa d´anar per Bernat Descoll direcció centre i ho fa pel
carrer Oltà.
2.

S´ ha pres alguna mesura respecte als retards soferts en la línia que va al
Perellonet?
Si, s´ han estat analitzant de manera constant les incidències de la línia 25 i

s´ han buscat solucions, como per exemple els autobusos articulats per augmentar la
capacitat en moments determinas.
3.

En cas negatiu El regidor responsable pensa fer alguna cosa al respecte en
ambdós casos?
En ambdós casos, l´ EMT seguix de manera constant buscant solucions per

millorar el servici.

PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL, CRISTINA DIEGO MARTÍ,
AMB D.N.I. 73.552.044-E EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR

AL CONSELL DE DISTRCITE

Assumpte: ALLOJAMENTS TURÍSTICS
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El passat mes d´ agost la regidora delegada de turisme Sandra Gómez donà a
conèixer el resultat de l´ “Estudi de dimensionamnt de l´ oferta de vivendes
turístiques en la ciutat de València”, que analtiza la situació real d´ este tipus de
allojaments en València. Per este motiu i amb la finalitat de tindrer un conoxeiment
més extens de la situació que es viu en els barris que composen esta Junta
Municipal, la vocal que subscriu formula les següents preguntes:

1.- Quantes vivendes turístiues existixen en l´ actualitat en els barris d´ esta Junta
Municipal?
2- Quantes d´ ells no acomplixen amb la regulació actual?
3.- Quin tipus de turistes eligigen allotjar-se en els barris de Russafa?
4.- Quines conclusions s´ extrauen de l´esmentat estudi en concret per a la Junta de
Russafa?
5.- Es va a adoptar alguna mesura per part de la delegació de turisme en este tema?
6.- En caso afirmatiu Quines mesures són?

Respostes de l´Àrea de Desevolupament Econòmic Sostenible:

L´ estudi de dimensionament de l´ oferta de vivendes turístques en la ciutat està
publicat en la web municipal, podent ser consultat per a informar-se sobre els
aspectes que s´ han estudiat.
Las recomanacionss que en l´ Estudi es formulen, són algunes de les accions que l´
Ajuntament va a posar en marxa, a més d´ introduir l´ element turístic en la futura
Ordenança de Convivència i preparar una regulació urbanística de vivendes
turístiques en Ciutat Vella, incorporant les demandes formulades en els tallers de
participació pública realitzats.
En estos moments s´ estan preparant reunions amb l´ Agència Valenciana
de Turisme i amb les Associacions del sector de vivendes turístiques. Així mateix ja
s´ estan mantenint reunions amb una de las plataformes de HomeSharing més
representatives.

PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL ALEJANDRO FERNANDEZ
CHECA RUIZ, PROVIST DEL DNI NÚM. 22.558.324-Q, EN EL SEU NOM I
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EN EL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL CONSELL DE DISTRCITE
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Assumte: Apertura del Parc de Malilla.

Respostes de l´àrea de Medi Ambient i canvi Cimàtic

El passat mes d´ abril el regidor de Dessentrollament Urbà, en visita a les obres de
urbanització i enjardinament del PAI de Malilla, annuncià que el nou parc de Malilla
s´ obriría al públic en breu.
A este respecte, el vocal que subscriu formula, en el seu nom i en el del Grup
Municipal Popular, les següents preguntes:
¿Perr quina raz o raons encara no s´ ha obert al públic el nou parc de Malilla?
El parc de Malilla Nord no ha sigut recepcionat per l´Ajuntament de València per la
presència d´unes torres elèctriques de mitja tensió que han de ser soterrades per
Iberdrola.
Quines actuacions queden pendents d´ executar per a l´ apertura al públic del nou
parc de Malilla?
Mentre no desapareguen les torres no es recepcionarà el Parc per part de la
Delegació de Parcs i Jardins, com a mesura de seguretat per a les usuàries, inclosos
els treballadors de manteniment d´aquestos espais. En el moment de la recepció,
totes les obres hauran d´estar en perfecte estat. L´empresa constructora és plenament
conscient de la seua responsabilitat i de que no es recepcionarà el Parc amb les
torres elèctriques, però tampoc amb el mobiliari i la jardinería en mal estat.
-En quina situació es troben les actuacions pendents?
Pendents de subsanar per part d´Iberdrola.
-

Quan está prvista l´ apertura al públic del nou parc de Malilla?

En quant es soterre la línea de mija tensió.

PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL ALEJANDRO FERNÁNDEZ
CHECA RUIZ, PROVIST DEL D.N.I. NÚM 22.558324-Q EN EL SEU NOM I
EN EL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA.
17

Assumpte: Neteja d solars i terrenys en Forn d´Alcedo.

En relació amb l´ assumte de referència, el vocal que subscru formula, en el seu nom
i en el del Grup Municipal Popular, les següents preguntes:
Quants solars i/o terrenys s´ han netejat en Forn d´ Alcedo per l´ Ajuntament de
València en el que portem de 2017, ja siga directament o pel Consell Agrari
Municipal?
Quina és l´ ubicació de cada un d´ estos solares i/o terrenys?
Quants d´ ells són de propietat municipal i quants altres de propietat privada,
netejatsls subsidiàriament per

l´Ajuntament de València o pel Consell Agrari

Municipal?
Quins solars i/o terrenys té previst netejar en Forn d´ Alcedo l´ Ajuntament de
València en el que resta de 2017, ja siga directament o a través del Consell Agrari
Municipal?
Quants requeriments de neteja de solars i/o terrenys ha dirigit l´ Ajuntament de
València als seus propietaris en Forn d´ Alcedo durant els mesos que portem de
2017, ja siga directament o a través del Consell Agrari Municipal?
Quan té previst l´ Ajuntament de València procedir al desbrossament i eliminació de
la malesa existent a amdós costats de l´ Avinguda de Europa?

Respostes de l´Àrea de Desenvolupament Humà (Consell Agrari Municipal)
El Consell Agrari Municipal no té entre les seues competències la de la neteja dels
terrenys o solars.
Des del Consell Agrari s´ ha promogut durant el 2017 la petició de netjeja dels
següents solars i parcel·les:
·Solar

PL

NUM

111

RES

URB

90

Sòl

amb

referència

cadastral

5584801YJ2658D0001XX.
·

Parcel·la

217

del

polígon

111,

amb

refèrencia

cadastral

46900A111002170000MQ.
· Solar PL NUM 111 RES URB 25 Sòl, amb número de referència cadastral
5485106YJ2658F0001J.
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· Solares PL NUM 111 RES URB 90 Sól y PL NUM 50 RES URB Sól, d´ esta
localitat,

amb

referències

cadastrals

5881915YJ2658B0001JR

i

5881916YJ2658B0001ER respectivament.
Cap d´ estes parcel·les o solars són de titularitat municipal.
L´ Ajuntament té previst escometre el desbrossament i neteja de l´ Avinguda d´
Europa al llarg del mes de novembre.

Respostes de l´Àrea de Medi Ambient:

Des de la Delegació de Gestió de Residus Urbans s´informa que la programació de
neteja de solars en el poble de Forn d´Alcedo té una freqüència periòdica, atenenent
les necessitats de cada solar, i que es du a terme almenys una volta a l´any.
Durant el que portem d´any 2017 i el que resta d´any, s´haurà netejat una desena de
solars i zones pendents d´urbanitzar que es relacionen a continuació i figuren el el
plànol que s´annexa.
· Solars públics i zones sense urbanitzar en la pedanía de Forn d´Alcedo netejats i
mantinguts durant l´any 2017:
-C/ José Marí Escritor.
-Encreuament C/ Sedaví, Av. Karl Marx i C/ Guadalquivir.
-Av. Europa S/N (Expedient 02801-2017-196) neteja runes junt a la carretera.
-C/ Assagador de la Torre: runes.
-C/ Assagador de la Torre: Neteja d´herbes i figuera.
-C/ Assagador de la Torre: Neteja d´herbes i brossa junt al camí.
-C/ Guadalquivir: Neteja d´herbes i brossa del polígon.
· Solars de propietat privada que han requerit actuacions administratives y/o neteges
subsidiàries per aquest Ajuntament de València.
-Expedient 02801-2017-930 Av Europa 25 propietari privat expedient per a notificar
al propietari.
-Expedient 02801-2017-1023. C./ Creueta Alta 51-53 propietari privat expedientt
per a notificar al propietari.
-Expedients 02801-2017-865-866-867-868-869 Av. Kark Marx-Carretera Molí de
Pala propietaris privats expedients per a notificas als propietaris.
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-Expedient 02801-2017-814. Camí Alabau 53 propietari privat expedient per a
notificar al propietari.
-Expedients 02801-2017-197-198 C/ Rotglà i Corbera 113 –propietaris privats.
-Expedient 02801-2017-416 Sedaví 16 –propiestaris privats i parcel·les municipals.
Pel que fa al desbrossament i eliminació de malesa d´ambdós costats de la Av.
Europa s´informa que es netejarà només acabe la brigada que està netejant al voltant
del Cementeri General per a Tots Sants preveient-se que s´actue la primera setmana
de novembre.

PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL ALEJANDRO FERNANDEZ
CHECA RUIZ, PROVIST DEL DNI NÚM. 22.558.324-Q EN EL SEU NOM I
EN EL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Assumpte: Presència del mosquit tigre en Malilla.
Respostes de la Regidoria de Sanitat, Salut i Esports.
Durante els mesos de la passada primavera i estiu, els veïns del barri de Malilla han
patit amb especial intensitat la presència del mosquit tigre, a la qual cosa
probablement haja contribuít l´ embassament dels solars existents en el barri amb
motiv de les pluges.
A este respecte, el vocal que subscriu formula, en el seu nom i en el del Grup
Municipal Popular, les següents preguntes:
Quines actuacions ha portat a terme l´ Ajuntament de València per evitar o pal·liar
la presència del mosquit tigre en el barri de Malilla?
El Barri de Malilla fou un dels primers punts en els que es detectà la presència de
mosquit tigre, pel que está inclòs en el mapa de punts de risc. Això vol dir que es
revisa de forma periódica. Els embornals estan tractats amb pintura insecticida de
llarga persistència, per la qual cosa, tant els avisos de mosquits tigre en esta zona,
han anat disminuint. Els últims focus localitzzats foren en la zona pròxima al
Boulevard Sud, carrer Na Rovella i en el jardí de l´ esglèsia Santa Cecilia, tots ells
tractats o informats en el cas de propietat privada.
D´altra banda, els voltants de l´ Hospital La Fe,.per ser este un punt de relevància
sanitària en la transmisió de malalties per vector, es revisen mensualment.
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A més tots els avisos que arriben a la Secció són atesos, revisats i tractats en cas
necessari.
Els co·lleguis público i els locals municipals estan informats de les recomanacions a
seguir per ra evitar focus de cria de larves de mosquit tigre.
I en las zones problemàtquess s´ han fet repartiment de tríptics.
En quina data es va portar a terme cada una d´ estes actuacions?
L´ última revisió del Barri de Malilla fou en el mes de setembre. La setmana
passada, tinguerem un avís de mosquit tigre en el CM Fernando de los Ríos que ja
sigut atés.Les accions divulgatives es mantenen tot l´ any a través de carpes d´
informació, mupis, canal bussi, repartiment de tríptics i cartells, xerrades amb les
Asosciacions de Veïns, tallers escolars…
Quin import pressupostari ha destinat l´ Ajuntament de València a estes actuacions
en el barri de Malilla?
No és possible calcular la part del pressupost global de la contracta del control de
plagues en les actuacions realtizades en el barri de Malilla.
Quines actuacions es van a escometre a partir d´ ara per evitar que se reproduisca
esta problemàtica en 2018?
Existix un pla de control de mosquits i un altre de mosquit tigre per a tota la ciutat.
Per a l´ any 2018, es va a seguir aplicant l´ esmentat pla. Atés que com s´ ha explicat
en les primeres preguntes ja s´ està actuant i sobretot per a evitar el major nombre
de focus de cria de mosquit tigre que es produixen en l´ àmbit de la propiedad
privada en CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA.

PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL ALEJANDRO FERNÁNDEZ
CHECA RUIZ, PROVEÍT DEL D.N.I. NÚM. 22.558.324-Q EN EL SEU NOM
I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL CONSELL DE
DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA.

Assumpte: Reordenació de terrasses en Russafa.
Respostes de la Regidoria d´Espai Públic.

D´acord amb la informació publicada en diferents mitjans de comunicació el passat
mes de juliol, el Govern Municipal té previst escometre una reordenació de les
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taules i cadires de la hostaleria tant en el centre de la ciutat (ámbit del carrer
Convent Santa Clara) com en el barri de Russafa.
A este respecte, el vocal que subscriu formula, en el seu nom i en el del Grup
Municipal Popular, les següents preguntes:
Quan està previst l´inici d´esta reordenació de les terrasses en el barri de Russafa?
En 2017?¿En 2018?
Quin és l´ objetiu perseguit amb esta reorganització?
Quins criteris es van a seguir per portar a termee sta reorganizació?
La reorganizació prevista es va a traduir en una disminució en el nombre de taules i
cadires actualment existents en Russafa?
Tal i com es va anunciar el passat mes de juliol, el dia 5 d´octubre es va constituir la
mesa de treball sobre les terrasses d´hostaleria juntament amb la Federació de Veïns
de València i la Federació d´Empresaris d´Hostaleria de València. En ella es va
posar de manifest la necessitat de revisar zona per zona la situació de les terrasses de
la ciutat. El primer barri triat per les tres parts per a intervindre i buscar solucions va
ser el de “El Mercat”.
La próxima reunió de la mesa serà el 24 d´octubre, en ella, a més de valorar la
situació del barri, es començarà a calendaritzar tant les reunions de la mesa com la
dels barris a intervindre.
Damunt la taula ja està la reorganització de la zona de Convent de Santa Clara i la
de Russafa, però s´ha decidit començar per la zona de Ciutat Vella.

PREGUNTES QUE FORMULA EL VOCAL ALEJANDRO FERNANDEZ
CHECA RUIZ PROVEÏT DEL DNI NÚM. 22.558.324-Q EN EL SEU NOM I
EL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA.

Asusmpte. Reparació enllumenament públic en Forn d´ Alcedo.

En relació amb l´ assumpte de referència, el vocal que subscriu formula, en el seu
nom i en del Grup Municipal Popular, les següents preguntes:
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Té previst l´ Ajuntament de València reposar el cablejat dels 29 fanals existents en
el carrer Assagador de la Torre, amb la fininalitat de tornar a posar-les en
funcionamient?
En caso afirmatiu, Quan? En 2017? En 2018?
Té previst l´ Ajuntament de València reparar l´ enllumenament públic existent en la
Aveinguda d´ Europa?
En cas afirmatiu, quan? En 2017? En 2018?

Resposta de l´Àrea de Govern Interior.
La reposió del cable robat a Forn d´Alcedo està tramitant-se en estos moments.

PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL ALEJANDRO FERNANDEZ
CHECA RUIZ, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL
POPULAR AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RUSSAFA.
Assumpte: Tarifa especial nocturna aparcaments Russafa.
Resposta de l´Àrea de Mobilitat.
Amb motiu de la prohibició d´ estacionar en horari nocturn en el carril bus, el
Govern Municipal annuncià que anava a negociar unes tarifes especials amb
diferents aparcaments de la ciutat amb la finalitat d´ oferir una alternativa d´
estacionamient nocturn.
A este respecte, el vocal que subscriu formula, en el seu nome i en el del Grup
Municipal Popular, les següents preguntes:
Quins aparcaments situats en l´ àmbit territorial de la Junta Municipal de Russafa
tenen establida esta tarifa nocturna especial negociada pel Ajuntament de València?
Quin és l´ import d´ esta tarifa nocturna especial en cada u d´ ells?
Quina és la franja horària d´ esta tarifa nocturna en cada un d´ ello?
Suposa algun cost per a l´

Ajuntament esta tarifa nocturna especial? En cas

afirmatiu, qui és el cost assumit pel Ajuntament?
L´ Ajuntament mantingué nonbroses reunions amb els aparcaments de la zona i els
va suggerir que oferiren preus més atarctius per a captar clients i així ho han fet
algun d´ ells, tot i que l´ Ajuntament, tractánt-se d´ empreses privades, no ha
intervengut els preus com és propi en el nostre sistema. Estos preus rebaixats
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respecte a les tarifes anteriors que oferien alguns aparcaments, no han suposat a l´
Ajuntament cap cost, sinó que, al contrario, el fet que els cotxes anteriorment
estacionats en el carril bus ja no entorpisquen el pas del servici d´ autobús nocturn
ha suposat un ús més eficient dels recursos públics i la possibilitat de millorar les
freqüències d´ EMT en horari nocturn, la qual cosa s´ ha traduït en un increment de
l´ ús del mateix.

6.SUGGERÈNCIES I PROPOSTES

No es feu cap suggerència o poroposta en aquest torn.

7. INTERVENCIONS VEïNALS.

Pel senyor Luís Zorrilla, com a President de la Associació de Veins
“Gaviota”, poblats del Sud- Perellonet es presenta el següent escrit:
“Dimecres 18 d´ octubre.
Davant la junta municipal de districte de Russafa (més endavant JMDR) i
segons orde del dia. En el punt 19, intervencions veïnals, esta associació pren la paraula
i exposa:
En la pedania del Perellonet, estem sofrint un abandó per part del nostre
consistori.
Retardaments de fins 196 ‘en el transport municipal EMT L 25 (dissabte 23
a les 19:28:03, captura de pantalla) és notori observar com la L 25 incumplix l´ horari.
Escoleta, Veïns del Perellonet han tingut la sort de poder accedir a la
escoleta de Pinedo, com saben de titularitat municipal. 35 euros al mes…pero els
demanen 120 de menjador. No sé si estan exents de beques, subvencions o és que
realment l´ ajuntament aprova que en una instal·lació muncipal e puga exercir un
negoci?”

I sent les 20 hores, 49 minuts, per la presidència es dóna per alçada la
sessió.
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DE RUSSAFA

ISABEL LOZANO LÁZARO

VICENT MORANT DEUSA
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