ACTA Nº 44 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
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DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL
DÍA 05 DE JULIOL DE 2017.

ASSISTENTS:
En València, sent les 19 hores 2 minuts del
Presidenta:

dia 5 de juliol de 2017, es reuneixen en els
locals del C.M.A.P.M. sitis en PL/ Professor

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

Vicent Alcocer Coloma s/n els components
del Consell de la Junta Municipal de

Vice-president

Russafa que al margen es relacionen.

Senyor Ramón Vilar Zanón
Orde del Dia:
Vocals:

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

Grup Compromís:

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

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

Grups de Treball.

-Senyor Didac Botella i Mestre

4º. Mocions i preguntes..

-Senyor Jordi Durban Sánchez

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

Grup Socialista

-Senyor José Miravalls Mingarro
-Senyora Pilar Suárez Lluch

Grup València en Comú

-Senyora Teresa Faus Boronat

Grup Popular
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-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Senyora Cristina Diego Martí

Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania

-Senyora Cristina Barber Mena
-Senyor Antonio Cervera Briones

Secretari:

Senyor. Vicent Morant Deusa

En la dataa i hora dalt indicada, per la senyora. Presidenta, Isabel Lozano, s’
inicia la sessió donant la benvinguda a tots els asisstents i procedint-se a tractar els
següents punts de l´ Orde del Dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L´ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S´aprova perr unanimitat l´ acta de la sessió anterior pels vocals del
Consell Municipal de Districte.

2-. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA.

Per la Presidència es procedeix a donar compte en el seu informe de les següents
qüestions:
En l´apartat de subvencions a projectes participatius per a les entitats que
les han sol·icitades, informa que s´ han presentat 19 propostes en l´ àmbit del districte,

2

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
23/10/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

24/10/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

indicant que, a finals de juliol, es resoldrà l’ adjudicació definitiva, el pagament del qual

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: lhkQ tQpr 2Lmq 85ha Bq+9 OB0b BTg=

es farà en setembre.
A continuació presenta el projecte relatiu a l´ estat d´ execució del
pressupost dels projectes participatius, document que s´ adjunta a la present acta. Indica
la senyora Isabel Lozano que l´esmentat document pot facil·litar-se a les entitats
interessades que ho sol·liciten, podent demanar-lo a través del correu electrònic de la
Junta.
En relació al procés d´ aprovació de la nova normativa que va a regular la
participació ciutadana, assenyala que el Consell Social de la Ciutat es reunirà després de
l´estiu per a estudiar les al·legacions presentades, com a requisit previ a l´ última fase
del procés que serà la aprovació pel Ple Municipal.
Proposa que els grups de treball es manifesten sobre la possibilitat de
constituir en l´àmbit de la Junta un grup de comerç al que podía dotar-se ´e una
assignació de 300 euros.

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

Pel la senyora Teresa Faus Boronat, vocal-coordinadora del grup d´
Inversions en Barris, es presenta el següent informe:

VALORACIÓ DE LA CONSULTA CIUTADANA D’ INVERSIONS EN BARRIS
2016-2017

La iniciativa que ha posat en marxa l´ Ajuntament de València per elaborar
uns pressupostos participatius a través de la Consulta Ciutadana d´ Inversions en Barris
ens sembla molt possitiva.
No obstant això, considerem necessari fer una sèrie d´ observacions constructives, per si
podem ajudar a millorar-la en futures edicions.

LA DOTACIÓ ECONÒMICA ÉS MOLT ESCASA

En efecte, la dotació per als pressupostos participatius en esta campanya pujà a set
milions d´ euros. Si tenim en compte que la població de València és de 787.266
3
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per persona. Els euros pressupostats per habitant de la Junta Municipal de Russafafa han
sigut 8, 35 euros por persona, lleugerament por baix de la mitjana de València.
Esta és una quantitat absolutament insuficient per motivar els ciutadans a
movilitzar-se per a participar.
DISTRICT

JMD

JMD RUSSAFA

2 L'EIXAMPLE
10 QUATRE CARRERES
19 POBLATS DEL SUD

Pressupuost Població
2016-2017 01.01.2016
316.480,00
474.675,00
347.011,00

42.406
73.664
20.228

Euros per habitant
Districte
JMD
7,46
6,44
8,35
17,15

Tot i estar dins de la mitjana, considerem que la població no pot ser l´ únic criteri per a
assignar els recursos. En l´ àmbit de la nostra Junta Municipal tenim territoris
escassament poblats amb majors necessitats d´ inversió que la majoria dels barris de
València, bé siga per les seues pròpiess característiques, bé perquè han estat
històricament abandonats.
Els Poblats del Sud necessiten una assignació addicional que, tot i que ja s´ està
produïnt, encara resulta escasa.
Pero, a més a més, les pedaniess del Districte de Poblats del Sud sol·liciten un
pressupost independent per cada una d´elles.
En opinió d´ algunes d´ elles l´ experiència passada ha demostrat que un pressupost
conjunt per a totes elles ha suposat més enfrontament que col·laboració.

ELS TERMINIS I LA PARTICIPACIÓ PRESENCIAL HAN D´ ESTAR CLARS
DES DE L´ INICI.

Seria convenient que els terminis es fixen des d´ un principi, que no es vagen variant
sobre la marcha.
També és necessari facil·litar la participació presencial, ja que hi ha moltes persones
que no disposen d´ ordinador, internet o correu electrrònic. Des d´ un principi haurien
de quedar clar els llocs, dies i hores disponibles.

L´ EXECUCIÓ DELS PROJECTES ÉS MASSA LENTA
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El termini de temps entre la votació d´ una proposta i l´ execució de la
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mateixa no ha de ser tan dil·latat si es vol que la gent perceba els canvis en la ciutat com
una cosa derivada de la seua participació.
No podem esperar que el dia que s´ inicie la construcció del carril bici en la avinguda
Antic Regne de València la ciutadania ho considere fruit d´ un procés de participació
que s´ inicià dos anys abans, concretament, a finales de 2015.

EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIAPATIUS NO S´HA D´
INCLOURE EL MANTENIMENT NI LES OBRES D´ INFRAESTRUCTURA

Com el seu nomindica, la consulta ciutadana d´ inversions en barris ha de fer referència
a “inversions” i a “barris”.
Per trcatar-se d´ inversions han de deixar-se fora tots aquells treballs de conservació
i manteniment que, d´altra banda, són obligatoris per a l´ Ajuntament..
Per tractar-se d´ inversions en barris, han de deixar-se fora les grans infraestructures
que afecten tota la ciutat, com la construcció d´ un carril bici.
La conveniència de promoure la utiltització de la bicicleta com a mitjà de transport en
una ciutat com València, de tamany mitjà, plana i una climatologia benèvola, no
ofereix. dubtes. Tammateix, no creiem que esta siga una proposta d´ “inversions en
barris”. La construcció del carril bici en la ciutat ha de fer-se dins del pla de mobilitat
urbana, planificant-lo en el seu conjunt per tot el municipi.

ELS GRUPS DE TREBALL HAN D´ESTAR RECOLZATS PER TÈCNICS
MUNICIPALS
Les propostes de projectes d´ inversió podien ser presentades a títol
individual o pels grups de treball per districte organitzats per les set juntes municipals
de districte que existeixen en la nostra ciutat. Estos grups de treball es varen reunir en
tres ocasions. La primera el 8 de novembre de 2016 i després cada quinze dies.
En la primera participaren simultáneament els tres districtes de la Junta. Després d´
explicar-nos las bases de la consulta sen´s demanà “a boca de canó” que exposàrem
les necessitats dels nostres barris, sense un treball previ de mapeig de centres. Les
següents reunions es feren diferenciant segons districtes. En la segona, vàrem re
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votàrem per elegir set propostes entre totes les plantejades.
Les reunions estigeren dirigides per personal de participació contractat per l´
Ajuntament, pero no hi hagué cap coordinació amb els tècnics encarregats de
validar les propostes, com ho demostra el fet que menys de la meitat de les propostes
plantejades en estos Grups de Treball foren considerades viables.
En efecte, de las 585 propostes presentades en un principi, sols passaren a la fase de
estudi de viabilitat 266 propostes, 114 que foren presentades pels grups de treball i 152
presentades a títol particular amb 30 ó més recolzaments. De las 114 propostes que
foren presentades pels grups de treball, únicament 55 -això és, menys de la meitat –
superaren la fase d´ esudi de viabilitat per part dels tècnics de l´ Ajuntament.
Això suposa un estrepitós fracàs dels Grups de Treball, tal i com foren concebuts en la
campanya 2016-2017, ja que, segons sen´s va dir a les persones que asistirem als
mateixos, estaven previstos, precisament, per a evitar que les propostes plantjeades
foren técnicament inviables.
Concretament, en l´àmbit de la nostra Junta Municipal, de les 20 propostes presentadas,
sols 10 (en negreta) forennvalidades.

PROPOSTES L'EIXAMPLE
REMODELACIÓ DEL PARC MANUEL GRANERO
INSTAL·LACIÓ SONÓMETRES. MAPA DEL SOROLL RUSSAFA
La mançana perduda de Russafa
Protecció zona infantil front a tràfic rodat en Plaça Doctor Landete
REPEATONALTIZACIÓ CARRERS SORNELLS, VIVONS, MOSSÈN FEMENIA,
PRIM, CLERGAT (RUSSAFA)
TARJETA RESIDENT ZONA TARONJA
Adaptació Oficina Centre gent major
PROPOSTES QUATRE CARRERES
Ampliació I renovació parc antic mercat Montolivet
Instal·lació bancs davant de l´ ambulatori Centre d´ Especialitats Montolivet
Instal·lació d¨ aparells de gimnàstica per a persones majors en espais
oberts.
INSTALl·ACIÓ VORERA FIXA EN CORBA ACTUAL D´ESCOCELLS FRONT
CENTRE DÍA PERIFÈRIA
ADQUISICIÓ D'UN PANEL ELÈCTRIC PER A POSAR INFORMACIÓ SOBRE
ACTIVITATS DEL BARRI
Millores en les voreres de La Punta , en avda Jesus Morante i Borràs
Prolongació vorera front al col·legi de la Fonteta.
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PROPOSTES POBLATS DEL SUD
VIA VERDA DEL FORN D´ALCEDO A SEDAVÍ. PRIMERA FASE: ACCESSOS
URBANS.
REMODELACIÓ PLAÇA PORTADORS DE LA VERGE - PINEDO
Parc socialització gossos en La Torre
INSTAL·LACIÓ DE CASETES PER A LA RECUPERACIÓ DE LES RATES
PENADES.
Itineraris segurs a les escoles.
Millora i adequació de les places dels Poblats del Sud

COMPETÈNCIA DELS TÉCNICS DE L´ AJUNTAMENT.

Amb la fase d´ estudi de la viabilitat del projecte dissenyada com fins ara es deixa la
decissió de quins projectes realtitzar en mans dels tècnics municipals, que poden
adoptar qualsevol decisió sense necessitat de motivar-la.
Però a més a més, les propostes presentades pels grups de treball han sigut modificades
pels tècnics en moltes ocasions, sense consensuar elsl canvis amb la persona o entitat
que les presenta.
En concret en el Districte de L´EIXAMPLE, de las 7 propostes presentades en el grup
de treball, tan sols dos han superat esta fase i les dos han sigut objecte d´ una important
modificació.
I el que és més greu, en el cas del Parc Manuel Granero, es substitueix la seua
rehabilitació per la redacció d´ un projecte participatiu, que difícilment pot ser
considerada una inversió.
Per tot això, sol·licitem que els tècnics de l´ Ajuntament no alteren las propostes
presentades pels ciutadans de forma arbitària i que els acords de no viabilidat estiguen
suficientement motivats i comunicats als presentants de las propostes perquè estos
al·leguen el que estimen oportú, etc.
Tal i com està dissenyada actualment la campnya, els tècnics de l´ Ajuntament són els
que verdaderament decidixen quines propostes dels pressupostos participatius són les
que directament s´ executen, com sempre.
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Por el vocal–coordinador de cultura del grup Compromís don Didac
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Botella i Mestres es procedeix a la lectura del corresponent informe, el tenor literal del
qual és el següent:

Des del carrer Consell de Districte, el grup de treball de cultura de la Junta de
Districte de Russafa s’ha reunit en una ocasió -26 de juy de 2017-. A la reunió hi
acudiren els vocals de Cultura del PSOE i de València en Comú (Pepe i Teresa) el
tècnic de la Junta (Estanis) i jo mateix com a coordinador i vocal de Compromís,
així com una vintena de membres inscrits al grup de cultura. En aquesta reunió,
convocada a la seu de la Junta de Districte a les 19 hrs, es parlaren i debateren els
següents assumptes de l´ordre del día:

ORDRE DEL DÍA:
1.

Informacions diverses sobre la Comissió de Cultura:
a.

Activitats realitzades durant els últims mesos.

b.

Informació i divulgació sobre les activitats programades que
desenvoluparan durant les proximes setmanes o mesos.

c.
2.

Informació sobre el romanent del pressupost de la Comissió.

Informació sobre els premis fallers de la Junta.
NOTA: No es prendrà cap decisió definitiva ni es farà cap votació al

respecte.
3.

Noves propostes d´activitats.

4.

Altres qüestions i suggeriments.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

Informacions diverses sobre la Comissió de Cultura.
a) Activitats diverses realitzades durant els últims mesos.
El coordinador informa de totes les activitats realitzades durant els mesos d´abril, maig i
juny (es poden consultat a l´annex).
b) Informació i divulagació sobre activitats programades per als pròxims mesos.
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data concreta) que es realitzaran al llarg de la resta de l´any (es poden consultar a
l´annex).
c) Informació sobre els romanent del pressupost de la Comissió.
El coordinador informa del romanent de la Comissió de Cultura, que és de 2888,07
euros. Tanmateix, el tècnic matisa que, si així ho acepta el grup, cal restar-hi una petita
partida d´una activitat -exhibició de vella llatina a l´albufera de València- a la qual, la
Junta s´hi vol sumar per la seua vàlua però que, per la impossibilitat de convocar el
grup, no es va consultar. El grup acepta la partida de 240 euros –dues barques-, a la
qual, també s´hi ha de sumar una despesa de 200 euros en concepte de promoció de les
activitats i de publicitat. Així doncs, el romanent queda fixat en 2.448,07 euros.
2. Informació sobre els premis fallers de la junta.
El coordinador explica que, durant la darrera reunió del grup, després d´un petit debat al
voltant dels premis fallers de la junta, es va comprometre a tornar-ne a parlar.
Tanmateix, tal i com s´especificà a l´ordre del dia, només es debatria sobre les diferents
opcions que plantegen alguns membres del grup, sense prendre cap tipus de decisió
definitiva. De nou, alguns membres del grup van mostrar la seua voluntat de tornar a la
modalitat dels premis de fa dos anys, quan es donava premi a totes les falles, en
reconeixement a la seua tasca. El coordinador va mostrar de nou, la seua negativa a
aquesta modalitat, així com molts altres membres del grup. Després d´un petit debat, el
coordinador convida els assistens a prendre una decissió consensuada durant properes
reunions.
3. Noves propostes d´activitat.
El grup de cultura acepta les dues propostes que es presenten.
Tallers diversos.
Impartits per Jerónima Teruel, incloent risoteràpia, control de l´estrès i creixement
personal. S´acordà una partida de 500 euros amb el compromís d´ajustar el preu per
hora de cada taller, per tal de poder oferir-ne la máxima quantitat als diferens barris.
Diferent membres del Grup discuteixen sobre la cabuda d´aquestes activitats en la
comissió de Cultura perquè entenen que no hi están vinculats directament. El
coordinador intervé per dir que, malgrat que no hi están connectats directament, s’ hi
pot fer una excepció –si així ho acepta el grup-com s´ha fet en alguna altra ocassió en la
que l´activitat no s´ajustava estrictament al concepte de Cultura-. Després de debatre
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60-70 euros l´hora i hi haja una demanda superior a 10 persones per taller.

Taller de teatre per adults.
Es proposa un taller d´iniciació al teatre per a persones adultes, per un màxim de 15
persones i un preu de 300 euros (un total de 8-10 hores). També es vincula la seua
realització a un nombre mínim de participants (8 persones).
A més a més, els companys del festival de Russafa Escénica ens expliquen el seu nou
projecte, concretant en dues activitats per a les qual demanen la col·laboració de la
Junta. El pressupost és de 600 euros, però com que la Junta ja havia compromés una
col·laboració de 500 euros, només s´hi han d´afegir 100 euros, i, com hi ha pressupost,
el grup hi accedeix.
Amb aquestes activitats compromeses, el romanent a dia d´avui del grup de Cultura és
de 892,07 euros.
5.

Altres qëstions i sggeriments.

Per qüestions de pressupost, Rosa Laparra declina de demanar més diners per
projecte Russafa Baixa la Veu, en el qual, l´any passat la Junta hi va col·laborar amb
1.800 euros. Tanmateix demana que la Junta faça un esforç per recordar en totes les
activitats que es facen al carrer i a l´aire lliure que cal respectar el descans dels
veïns.
Per últim, el coordinador del grup anuncia que, després de dos anys, deixa el càrrec
per dos motius. En primer lloc, explica que ja no viu a Russafa i que, per tant, té
més dificultats per assistir a les diferent activitats en les quals hi col·labora la Junta,
D´altra banda, la seua recent paternitat també ha influït en la seua decissió. Deprés
d´explicar les raons del seu comiat i agrair tothom la col·laboració i la dedicació
mostrada durant els darrers dos anys, anuncia que el substituirà Jordi Durban, vocal
de Compromís i membre del grup de Cultura des de fa més d´una ny.
Sense cap altre assumpte per discutir, conclou la reunió a les 21, 30 hores.

El vocal coordinador de la Comissió de Cultura.
Dídac Botella i Mestres.

ANNEX I
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1.ACTIVITATS REALITZADES

Des del mes d´abril, data de l´ultim Consell de Districte, les activitats realitzades per
la Junta han estat les següents:

ABRIL
-Actuació del grup PUKA! Dins de la semana de La Torre (30 d´abril 2017).

MAIG.
-Convocatòria dels Concursos de Fotografia (25 treballs) i Póster Divulogatius
Científic-Tècnic (5 treballs).
-Col·laboració amb VALENCIA NEGRA en dues activitats: CSI valencià i crónica
negra de Russafa (10 de maig 2017).
-CINEMA I DEBAT. Alqueria de Pinedo (12 de maig 2017).
-CONTACONTES a la plaça Major de Pinedo (14 maig 2017).

JUNY.
-TEATRE INFANTIL: La Cenicienta (Grup La Manta al Coll). Al CEIP Forn
d´Alcedo (10 de juny 17).
-Cloenda del projecte A LES BALCONADES (11 de juny 2017).
-ITINERARIS per l´horta de Castellar-L´Oliveral (12 i 18 de juny 17).
-CONCERT de la Societat Instructiu Musical en el Palmar (14 de juny 17).
--CONCERT del Centre Instructiu Musical Castellar.Oliveral, dins la setmana
cultural l´A.A.V.V. castellar-Oliveral (15 juny 17).
-Exhibició de VELA LLATINA en l´Albufera, organitzada per l´Alcaldia del
Perellonet, amb la col·laboració de la Junta (17 de juny 2017).

ACTIVITATS FUTURES

JULIOL
-CONCERT de l´Unió Musical Sta. Cecilia Castellar-Oliveral, cloenda de les festes
en el Forn d´Alcedo (23 de juliol de 2017).
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AGOST
-CONCERT commemoratiu del Centenari de la Societat Instructiva
Musical en el Palmar ( 5 d´agost 2017).

SETEMBRE
-Convocatòria del Concurs de Relat Curt.
-CONTACONTES a Castellar-Oliveral (data per concretar).
-CONCERT Societat Musical La Torre en La Torre (data per concretar).
-CONCERT de l´Agrupació Musical carrera Font de Sant Lluís en Mont-Olivet
(data per concretar).
-Activitats de Russafa Escènica (data per concretar).
-Últim itinerari per Castellar-Oliveral (data per concretar).

OCTUBRE
-CONTACONTES en la Fonteta de Sant Lluís (data per concretar).
-LA MALETA DE LA CIÈNCIA A El Palmar (7 d´octubre pel matí).
-TEATRE INFANTIL, La Cenicienta a El Palmar (7 d´octubre per la veprada).
-LA MALETA DE LA CIÈNCIA A RUSSAFA (data per concretar).
-LA MALETA DE LA CIÈNCIA A MALILLA (Data per concretar).
-TEATRE INFANTIL: La Cenicienta , a Malilla (data per concretar).

NOVEMBRE
-CINEMA I DEBAT, a Russafa (data per concretar).
-CINEMA I DEBAT, a el Saler (data per concretar).
-CONCERT de la Escoela de Música Amparo Iturbi a El Saler (data per concretar).
-LLIURAMENT DELS PREMIS de la Junta i dels concursos (data per concretar).

ANNEX II

ROMANENT GRUP DE CULTURA

Romanent previ:

2.888,07 euros
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Despesa vela llatina:

240,00 euros

Despesa publicitat:

200,00 euros

Total:

440,00 euros

Diferència:

2.448,07 euros

Despeses aprovades:

Concert El Palmar:

500, 00 euros

Taller teatre adults:

300,00 euros

Tallers risoteràpia, etc.

500,00 euros

Excés aprovat R. Escènica

226,00 euros

Total:

1.556,00 euros

Romanent definitiu

892,07 euros”.

Per la vocal del grup de Benestar Social, la senyora Pilar Suárez, es donà compte de
la reunió del grup celebrada el día 5, presentant el següent informe:
El día 27 de abril es realitzà una xarrada sobre passos jurídics en cas de violència de
génere para la A.A.V.V. de la Torre.
-El día 03 de maigo es realitzà la mateixa xarrada en Pinedo.
-També comunicà que es va reunir amb la A.A.V.V. de Montolivet, allí s´ escoltaren
algunes de les seues inquietuts i necessitats per la qual cosa sel´ s va suggerir que les
enviaren per correu per a poder traslladar-les a la Junta y a la regidoria corresponent.
-S´ aclarí als presents i a la Junta en particular que les actuacions que es realtizen
des de la taula de de treball de Benestar Social no resulten gravoses a la Junta i en
conseqüència a l´ Ajuntament, ja que l´altre dia en una reunió semblava que hi
havia dubtes sobre això
-S´informà que des de la taula de treball de Benestar Social s´ havien proposat una
sèrie de tallers i estos es traslladaren a la taula de de treball de cultura per a la seua
votació, ja que Benestar Social no disposa de cap tipus d´ ajuda.
Indica elss tallers que es proposaren:
13
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01-

Inteligència emocional.

02-

Comunicació: Estratègies.

03-

Risoteràpia.

04-

Control d´ ansietat.
Amb aquesta finalitat, em vaig reunir en dues ocasions amb la professional

que realtiza estos tallers, sent aprovats des de la taula de cultura risoteràpia i control
d´ ansietat.
S´han proposat una sèrie de conferències de pensament possitiu i
desenvolupament personal personal i autoajuda, totalment gratuïtes, ja que són
conferències i no tallers. Estes són complementàries als tallers, no els substitueixen.
Seran impartides por una terapeuta amb dilatada carrera professional, directora del
centre Armonel. Concretament són deu las conferències que es proposen, per a no
allargar-ho s´ hs enviat informació via E-mail. Estas es realitzaran en las A.A.V.V,.
sempre que la Presidenta de la Junta Municipal de Russafa ho aprove, ja que he
tingut seriosos problemes per a realtizar les activitats pertinents.
S` informà que després de molts intents d´ intentar comunicar amb la
Directora de General de Servicis Socials (Rosana). Es tornaren a repetir les
actuacions per tal de mantindre una entrevista amb ella. M´ indicà que passara una
sol·licitud per registre d´ entrada de la Junta Municipal, per tal d´agiltizar el tema
per nota interna i acudiria el tècnic més apropiat, ja que la Junta li sembla bé, es
realitzaran les gestions oportunes.
S´ ha sol·licitat vía Whatsapp a la senyora Isabel Lozano, Presidenta de la
Junta, tal i com se´m va recomanar, la possibilidat de convocar una reunió amb el
tècnic de l´ Ajuntament que poguera informar sobre el tema de la vivenda
(subvencionada, ajudes per llogar…) Atés el problema habitacional existent hui en
dia. Ha quedat la senyora Isabel Lozano en donar-li “una pensada al tema” i tornarho a palar” (transcir literalment). A la pregunta que em realitzà si estava d´ acord en
la “pensada i tornar-ho a parlar”, evidentement la meua contestació fou afirmativa.
La senyora Pilar Suárez afirmà que no era política i res fa en eixe nivell, ho fa per
vocació de servici, cap vocal de la Junta cobrem res i els coordinadors de les meses
de treball, tampoc.
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la Junta, que m´ho notifiquen per escrit i inmediatament deixaré de ser vocal d´ esta
junta.
Atentament,

Pilar Suárez.

4.-MOCIONS I PREGUNTES

Pel Grup Municipal del Partit Popular es presentaren dos mocions. En la
pimera d´ elles, s´ exposa:
Alejandro Fernández–Checa Ruiz, vocal portaveu del Grup Municipal
del Partit Popular, proveït de DNI/NIF núm. 22558324Q, d´acord amb el que disposa
l´ article 120 i següents del Reglamento Orgànic del Ple, presenta en el seu nom i en el
de l´esmentat grup municipal la segënt MOCIÓ sobre Centre de Dia per a Persones
Majors Dependente en Naus de Ribes.
Russafa és un barri on viu un important nombre de persones majors,
presentant un índex d´ envelliment significativament més elevat que la mitjana de la
ciutat de València,
Esta realitat, unida al creixent nombre de persones majors que viuen soles i
que amb el pas del temps anirant perdent autnomia funcional requerint per tot això de
creixents cures i atencions especíques i professionals, fan necessària la posada a
disposició d´ este grup poblacional de un centre de dia per a personas majors dependents
ubicat en el barri de Russafa.
La posada en funcionament per part de l´ Ajuntamento de València d´ un
recurs municipal d´ estes característiques vendría a afegir-se als tres Centres de Dia per
a Persones Majorss Depenents actualment existents en la ciutat,. Arniches, Tres Forques
i la Puríssima. Cap d´ells està ubicat prop o relativament prop del barri de Russafa,
trobant-se esta part de la ciutat desproveïda d´ un recurs d´ este tipus.
La rehabilitació del conjunt de les Naus de Ribes en el Parc Central
representa una oportunitat única per a dotar al barri de Russafa d´ un Centre de Dia per
15
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ubicació, perfecta per als usuaris del mateix. S´ha de tenir en compte a més a més, que l´
elevat grau de consolidació urbanística del barri, amb la consegënt falta de solars
públics en els que edificar, impedeix la construcció d´ este equipament en una altra part
del barri o el seu entorn.
Si bé les quatre Naus de Ribes s´ han adscrit ja pel Govern Municipal a les
diferentes regidories de les que depenen els equipaments previstos en les mateixes, entre
els que no está un Centre de Dia per a Persones Majors Depenents, ens trobem encara
en una fase inicial que, ben segur. permetria un replanteajament de la situació amb la
finalitat de donar cabuda en el conjunt a un centre d´ estes característiues. Al marge de
la possibilitat de destinar un dels molls existents en l´ entorn de les Naus, o una part dels
mateixos a esta finalitat. D´ acord amb tot l´ anterior, el vocal que subscriu, en el seu
nom i en el del Grup Popular, formula la seguënt:

PROPOSTA D´ ACORD

Primera.- Que per part del Govern Municipal es porten a termini els estudis i
actuacions necessàries per ubicar en alguna de les naus que integren el conjunt de les
Naus de Ribes del Parc Central, un Centre de Día Municipal per a Persones Majors
Depenents que preste servici a les persons majors del barri de Russafa i, en general, a la
població major d´ esta part de la ciutat.
Segona.- Que subsidiàriament, de no ser possible l´ ubicació de l´ esmentat equipament
en cap de les esmentades naus per raons degudament motivades i justificades, es
destine a esta finalitat l´ edifici del Moll 3, situat en l´ entorn del Parc Centralque dóna
al barri de Russafa.

En València, 22 de juny de 2017.

Després de defensar els seus argumentss el sr. Frenández-Checa, per la
senyora.Presidenta es donà resposta i, després del torn de rèplica, la moció fou rebutjada
amb dos votos a favor (Grup Popular) sis en contra (Compromís. PSPV-PSOE,
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trovar-se present).

En la segona moció presentada pel mateix grup municipal, s´ exposa:

“Alejandro Fernández-Checa, vocal portaveu del Grup Municipal
Popular, proveït del DNI/NIF núm. 22558324Q, d´acord amb el que disposa l´ artícle
120 i següents del Reglament Orgànic del Plen presenta en el seu nom i en el de l´
esmentat grup municipal, la segënt MOCIÓ sobre inclusió de propostes en les
pròximes bases reguladores de consulta ciutadana d´ inversions en barris.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L´ Ajuntament de València en els exercicis 2016 i 2017 ha posat en marxa
sengles iniciatives de consulta ciutadana d´ inversió

d´ una part del pressupost

municipal d´ inversió per a que els veïns puguen proposar i votar xicotetes obres e
infraestructures en els seus barris.
Entre els objectius de la consulta ciutadana d´ inversions en barris és trova
el d´implicar els veïns de la ciutad de València que es troba dividida administrativament
en 19 districtes seguint un criteri territorial, per a que estos a través d´ esta iniciativas
puguen participar i decidir quines inversions volen per al seu barri. .
Pel que fa als requisits que s´ exigeixen per poder votar les propostes que
han sigut validadas pels respectius servicis tècnics municipals en las dos convocatòries
que s´ han portat a terme fins la data, 2016 i 2017, el criteri que s´ ha aplicat ha variat,
en la primera convocatòria (base 5.2) cada ciutadà sols podia votar els “projectes d´
inversió en Barris del Districte d´ empadronament de la veïna i del veí que se insciga
com a votant”.
Tammateix, en la convocatòria actual base 6.1 s´ estableix que poden votar
“totes les persones majors de 16 anys empadronades en el municipi de València en el
moment en que es registren en la plataforma web de la Consulta Ciudadana.”
Després de l´ experiència d´ estes dos edicions, entenem des del grup
popular que al tractar-se d´ obres a executar en els barris on cada veí que proposa i vota
17

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
23/10/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
2780005334051655979

MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

24/10/2017

ACCVCA-120

7222514208709098257

desentrrolla la seua vida diària, és més coherent amb l´ esperit d´ esta iniciativa que sols

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: lhkQ tQpr 2Lmq 85ha Bq+9 OB0b BTg=

puguen votar, i per tant elegir projectes als veïns que es van a beneficiar de forma más
directa e inmediata de la inversió.
Així mateix entenem que les propostes d´ inversió, una vegada validades i
que es sotmeten a votació, haurien de poder ser votades pels veïns, des de l´ inici del
periode de votació, de forma presencial davant el funcionari de la Junta Municipal del
lloc en el que figuren empadronats.
Per la qual cosa, el vocal que subscriu del grup popular del Partit Popular
presenta la següent:

PROPOSTA D´ ACORD

Única. Que s´ inste el regidor de Participació Ciutadana i Acció Veïnal per a que en les
pròximes bases reguladores de la consulta ciutadana d´ inversions en barris incloga
entre els requisits dels ciutadans que puguen participar i votar projectes d´ inversió, sols
podran votar els projectes validats tècnicament del barri del Districte on figuren
empadronats i que s´ habilite desde l´ inici del termini de votació la possibilitat de que
els ciutadans puguen votar presencialment els projectes en la seu de la Junta Municipal
que administrativament els corresponga per raó del domicili.

En València, a 23 de juny de 2017.
Després dels corresponents torns de contestació i rèplica, la moció fou
rebutjada amb dos votos a favor (Grup Popular), sis en contra (Grups Compromís.
PSPV-PSOE i València en Comú) i una abstenció (Grup Ciutadanss.)

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL PORTAVEU ALEJANDRO
FERNÁNDEZ CHECA RUIZ, AMB D.N.I. 22.558324 Q EN EL SEU NOM I EN
EL DEL GRUP POPULAR
Assumpte: Modificació Ordenança reguladora del Domini Públic
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Municiapal, per part de l´ equip de govern sen´s respongué que després de diverses
reunions amb diferents col·lectius s´ està en procés de modificació de la Ordenanaça
vigent reguladora del Domini Públic. A este respect el vocal que subscriu formula
les següents preguntes:

1.

En quin estat de tramitació es trova la modificació de l´Ordenança?

2.

En quins terminis va a formular-se la modificació?

3.

En les respostes del passat Ple també sen´s va dir que no es descartava
escometre una delimitació més ampla per a tot el barri. Es té ja decidit el
criteri?

4.

En cas afirmatiu en quin sentit i a quina zona concrta afectaría?

Respostes de la Regidoria d´Espai Públic
1.- En quin estat de tramitació es trova la modificació de l´Ordenança?
2.- En quins terminis va formular-se la modificació?
S´han mantingut reunions ja amb tots els possibles implicats per aquesta
modificació i ara es trova en redacció el primer esborrany. L´Ordenança es
modificarà en diversos articles tal i com ens han sol·licitat els diferents col·lectius
amb els que s´han mantingut reunions.
3.- En les respostes del passat ple també se´ns vaa dir que no es descartava
escometre una delimitació més ampla per a tot el barri. Es té decidit ja el
criteri?
No.
4.- En cas afirmatiu, en quin sentit i a quina zona concreta afectaría?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL PORTAVEU ALEJANDRO
FERNÁNDEZ CHECA RUIZ, AMB D.N.I. Nº 22.558.324-Q EN EL SEU NOM I
EN EL DEL GRUP POPULAR

Assumpte: Carri bici en Avinguda del Regne de València.
En el procés de consulta ciutadana d´inversions en barris, celebrat al 2016, s´aprovà
la construcció del carril bici en l´Avinguda del Regne de València, amb un
19
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formula les següents preguntes:
1.- En quina situació es trova l´execució de l´esmentat projecte?
2.- Sabent que el seu pressupost ascendeix a 250.000 euros, quina quantitat s´ha
executat de l´esmentat import?
3.- Per a quant estima l´equip de govern que podrà entrar en funcionament esta carril
bici ?

Preguntes que presenta el vocal Alejandro Fernández Checa en el seu nom i en el del
Grup Municipal Popular
Nº registre/ data 23/06/2017
Assumpte: Carril bici en Avinguda del Regne de València
Respostes de l´àrea de Mobilitat
1.

En quina situació es trova l´execució d´aquest projecte?

El projecte de carril bici en Regne de València està redactat i en tràmit de licitació.
2.

Sabent que el seu pressupost ascendeix a 250.000 euros, quina
quantitat s´ha executat de l´esmentat import?

La redacció del projecte ha tingut un cost de 10.827,00 euros, única quantitat pagada
fins la data.
3.

Per a quan estima l´equip de govern que podrá entrar en
funcionament esta carril bici ?

El termini d´execució del projecte és de 2,5 mesos, a comptar des de la signatura de
l´acta de replantejament. Actualment es desconeix la duració que tindrà la tramitació
de la licitació, pel que no pot preveure´s data de posada en servici.

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: Reurbanització de carrers en Pla del Remei
1.- Està prevista la reurbanització d´estos carrers, o d´alguns/es d´ells en un futur
pròxim.
2.- En cas negatiu, per quina raó no es va a portar a terme l´esmentada
reurbanització?
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3.- En cas afirmatiu, quan es va iniciar la reurbanització dels esmentats carrers?
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4.- Quin o quins carrers seran els primers objecte de la reurbanització?
5.- Quin será l´ordre per a la reurbanització dels següents carrers objecte d´esta
actuació?
6.- Està prevista la peatonalització d´algun dels carrers del barri del Pla del Remei?
De quins carrers? Quan tindrà lloc.?
Preguntes que presenta el vocal Alejandro Fernández Checa en el seu nom i en el
del Grup Municipal Popular.
Nº registre / data 23706/2017.

Assumpte: Reurbanització de carrers en Pla del Remei.
Respostes de l´àrea de Desenvolupament urbà i Habitatge.
El seu grup municipal ja disposa de la información amb els números d´expedients
després de les preguntes formulades en la Comissió de Desenvolupament Urbà,
Habitatge i Mobilitat de Juny de 2017.

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: Reordenació del tràfic a Malilla.
Han sigut múltiples les queixes formulades per veïns del barri de Malilla, iclosa
l´Associació de Veíins, deprés del procés de reordenació del tráfic portat a terme pel
govern municipal en l´esmentat barri.
En relació amb l´assumpte de referència, el vocal que subscriu formula en el seu
nom i en el del grup municipal del Partit Popular, les segúents preguntes:
1.- S´ha adoptat alguna mesura per corregir les defiiciències objecte de les queixes
veïnals?
2.-S´han detectat i en el seu cas corregit, problemas de senyalització confusa o
contradictòria? En cas afirmatiu, quines correccions s´han efectuat?
3.- Es va a mantenir el doble carril bici en la carrera de Malilla?
4.- S´ha reunit el govern municipal amb l´Associació de Veïns de Malilla abans de
portar a terme la reordenació del tràfic en el barri?
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5.- I després de portar-la a terme, després de les queixes rebudes?
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6.- En cas negatiu, per quina raó no s´han celebrat estes reunions?

Respostes de l´àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge

1.

S´ha adoptat alguna mesura per a corregir les deficiències objecte de
les queixes veïnals?

No es té constancia de cap queixa ni deficiencia.
2.

S´han detectat i, en el seu cas corregit, problemes de senyalització
confusa o contradictòria? En cas afirmatiu, quines correccions s´han
efectuat?

No existeix cap senyalització confusa ni contradictòria.
3.

Va a mantindre´s el doble carril en la Carrera de Malilla?

En la Carrera de Malilla només existeix un carril bici de doble sentit.
4.

S´ha reunit el Govern Municipal amb l´Associació de Veïns de Malilla
abans de dur endavant la reordenació del trànsit al barri?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL PORTAVEU ALEJANDRO
FERNANDEZ CHECA-RUIZ, AMB D.N.I. 22.558 324-Q EN EL SEU NOM I EN
EL DEL GRUP POPULAR
Assumpte: Revitalizació Eix Sapadors i zon infantil En Corts
En el procés de consulta ciutadana d´ inversions en barris, celebrat al 2016, s´
aprovà el projecte de revitaltizació de l´ eix Sapadors i la zona infantil en En Corts,
amb un pressupost de 60.500 euros. Respecte a l´esmentat projecte el vocal que
subscriu formula les següents preguntes:
1.- En quina situació es trova l´execució d´este projecte?
. Sabent que el seu pressupost puja a 60.500 euros, quina quantitat s´ha executat de
l´esmentat import?
3.- Per a quan estima l´equip de govern que podrá estar finalitzat el projecte?l
Preguntes que presenta el vocal Alejandro Fernández Checa Ruiz en el seu nom i en
el del Grup Municipal Popular.
Assumpte: Revitalització eix Sapadors i zona infantil En Corts
Respostes de l´Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
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1.

En quina situació es trova l´ execució d´ este projecte?

2.

Sabent que el seu pressupost puja a 60.500 euros, ¿ quina quantitat
s´ha ha executat de l´ esementat import?

3.

Per a quan estima l´ equip de govern que podrà estar finalitzat el
projecte?

En aquests moments es trova per a informe i aprovació el Pla de Seguretat i Salut de
l´obra.
Una vegada s´aprove començaran els treballs, l´inici dels quals s´estima per a final
del present mes de juliol, sent el termini d´execució de dos mesos.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL PORTAVEU ALEJANDRO
FERNÁNDEZ CHECA RUIZ AMB D. N. I. 22.558.324-Q, EN EL SEU NOM I
EN EL DEL GRUP POPULAR
Assumpte: Tala d´arbres en Ciril Amorós
Recentment alguns veïns ens ha traslladat el seu malestar en comprobar que en el
carrer Ciril Amoròs s´han talat alguns arbres. Per este motiu el vocal que subscriu
formula les següents preguntes:
1.- Quants arbres s´han talat en l àmbit d´esta Junta Municipal? Especificar la
localització i l´espècie.
2.- Quants corresponene a cada districte? Especificar per carrer.
3.- Quin és el motiu que ha portat a la contracta corresponenet a talar els esmentats
exemplars? Especificar per arbre.
4.- Existeix informe tècnic acreditatiu de l´abatiment de cada u dels exemplars? En
cas afirmatiu sol·licitem sen´s facil·lite còpia del mateix.
5.- S´ha informat a la corresponenet Associació de veïns de l´esmentada decissió?
Preguntes que presenta el vocal Alejandro Fernández Checa Ruiz en el seu nom i
en el del Grup Municipal Popular.
Assumpte: Tala d´arbres en c./ Ciril Amorós.
Respostes de l´Àrea de Medi Mbient i Canvi Climàtic.
1.

Quants arbres s´han talat en l´àmbit d´aquesta Junta Municipal?
Especificar la localització i l´espècie?
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Des del 01/01/2016 s´han abatut: 524 arbres en la JM de Russafa. La localització i
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l´espècie es troben detalladles en la documentació adjunta que s´incorpora a la
present acta com Annex
2.

Quants corresponen a cada districte? Especificar per carrer.

En el districte municipal 2: 75 arbres abatuts.
En el districte municiapl 10. 349 arbres abatuts.
En el districte municipal 19: 100 arbres abatuts.
3.

Quin és el motiu que ha portat a la contracta corresponent a talar
dites exemplars? Especificar per arbre.

PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL ALEJANDRO FERNÁNDEZ
CHECA RUIZ, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Assumpte: Mesures per a la reducció del soroll en Russafa.
En relació amb l ássumpte de referencia, el vocal que subscriu formula en el seu
nom i en el del grup municipal del Partit Popular, les segúents preguntes:
1.

Quines noves mesures ha adoptat el govern municipal, des de l´u de gener
d´este any tendents al control i reducció del soroll en el barri de Russafa?

2.

2. Quines noves mesures té previst adoptar el govern municipal en el que
resta d´any i fins al final del mandat, tendents al control i reducció del soroll en
el barri de Russafa?

3.

Està treballant el govern municipal en algún pla d´acció integral per a
atallar esta problemática en el barri de Russafa?

4.

En cas negatiu, per quina raó?

5.

En cas afirmatiu, quins són els eixos de l´esmentat pla? Quan està prevista
la seua aprovació?

6.

6. Amb motiu de les queixes presentades davant el Síndic de Greuges a
l´Ajuntament de València en relació al problema del soroll en el barri de
Russafa, quines recomanacions ha efectual el Síndic de Greuges a l´Ajuntament
de València en els anys 2016 i 2017? Es sol·licita còpia o transcripció literal de
les recomanacions efectuades,

7.

Quines mesures ha adoptat l´Ajuntament de València per a donar resposta
a les esmentades recomanacions?

Respostes de l´Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
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1.- -Quines noves mesures ha adoptat el govern municiapl des de l´1 de gener
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d´enguany tendents al control i reducció del soroll en el barri de Russafa?
Des de la Delegació de Qualitat Ambiental i durant 2017 es va executar en el barri
de Russafa un projecte pertantyent als pressupostos participatius molt nou de mesura
del soroll i campanyes de conscienciació permanenet. Amb un pressupost de
205.000 euros va realitzar-se una xarxa de sensors acústics els quals junt amb uns
tótems multimèdia demanaran dades de la situación acústica de la zona i al mateix
temps passarant permanentment missatges i campanyes de conscienciació del dret al
descans i el dret a l´oci. Les activitats econòmiques no entren dins del marc de les
competències de la Delegació de Qualitat Ambiental.
2.- Què noves mesures té previst adoptar el Govern Municipal, en el que queda
d´any i fins al final del mandat, tendents al control i reducció del soroll en el
barri de Russafa?
Amb els resultats obtinguts dels mesurament acústics del projecte descrit en el punt
anterior, es pretén des de la Delegació de Qualitat Ambiental estudiar les millors
mesures a aplicar a curt i mitjà termini.
3.-

Està treballant el Govern Municipal en algún pla d´acció integral per

a atallar esta problemática que pateix el barri de Russafa?

PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL ALEJANDRO FERNÁNDEZCHECA RUIZ EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA.
Assumpte: Instal·lació de panells informatius sobre el soroll en
Russafa.
Entre els projectes aprovats en el procés de consulta ciutadana d´inversions en barris
que es portà a terme al 2016, estaba el de la instala installació de panells informatius
sobre el nivel de soroll en el barri de Russafa.
En relació amb l´assumpte de referencia, el vocal que subscriu formula, en el seu
nom i en el del grup municipal del Partit Popular, les següents preguntes:
1.- En quina situación es trova el procés de contractació d´estos panells?
2.- Quan està previst que es porte a termini la seua instal·lació?
3.- Quin va a ser el nombnre definitiu de panells que es van a instal·lar?
4.-Quina va ser l´ubicació de cadas cu d´ells?
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5.- En funció de quins criteris s´han determinat es tes ubicacions?
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Respostes de l´Àrea de medi Ambient i Canvi Climàtic.
1.- En quina situación es trova el procés de contractació d´estos panells?
Inicialment el projecte presentat era d´una entitat sensiblement inferior al finalment
aprovat, el qual quasi triplica la inversión prevista. Per tal motiu s´hagut de tornar a
reestudiar l´inicialment previst per adaptar-ho al nou presupost.
En estos moments està en fase d´estudi prou avançat, per la qual cosa es preveu que
en dates pròximes puga estar disponible la seua instal·lació
2.- Quan està prevista la seua instal·lació?
Atès que la qunatitat destinada a la inversión comporta un concurs públic, no hi ha
previsió en estos moments de quan será la instal·lació. No obstant les obres han de
començar abans que acabe l´any 2017.
3.- Quin será el número definitiu de panells que es van a instal·lar?
Tal com s´ha explicat en el punt primer està en fase d´estudi el projecte que
finalment s´execute.

6. INTERVENCIONS VEÏNALS
Per l´ entitat “Som Valencians” es presenta full de participació amb el
segúent text:
En relació al pla de l´ Ajuntament per a donar ús provisional als solars de la
ciutat, volem saber:
a) Quan es poasrà en marxa.
b) En quants solars dels districtes que pertayen a esta Junta Municipal es va
a actuar.
c) Quants són de titularitat pública i quants privada.
d) Pressupost dedicat a solars d´ esta Junta Municipal i ús dels materixos.
Per la senyora Leonor Pretel, en nom i representació de l´ Associació de
Veïns de Malilla, es presenta el següent escrit:
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La variació de l´ autobus nº 8 en el seu trajecte per apropar la ciutadania del
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barri al seu actual hospital de referència que és el dr. Peset. Això sembla més senzill que
cambiar l´ hospital de referència pel nou Hospital “LA FE”, que està al costat de
Malilla.
2º) Millorar el manteniment del coll·egi Mateu Cámara. Sé que hi ha un
problema geru per manca de diners, però si falla el manteniment, l´ edifici es resenteix i
l´ arreglament resulta molt més car que atendre el mantenimient, que segons ens ha
comunicat el director és manifiestament millorable. No m´ estic referint al mur
perimetral que és responsabilitat de la Generalitat. El mantenimient sí que és
responsabilitat de l´ Ajuntament.
3º) En relació al pressupost per als projectes de cultura. Nosaltres,
prácticament quasi toda la cultura del barri actualment es desentrrolla en la biblioteca.
Tenims tallers per a xiquets, contacontes, conferències, club de lectura, etc. Gràcies al
que l´ Ajuntament va fer per nosaltres l´ any passat i gràcie demanar mitjancant un
projecte el·laborat un projector per a la biblioteca que necesitem molt per al
dessenvolupament d´ activitats que he esmentat i altres que planificarem per l´ any
proper. Per què això es considera patrimonial i no s´ admet, encara que siga un
pressupost xicotet (+ -500 euros)? Actualment no se inverteix res en renovar llibres o
actualitzar exemplars, els usuaris són els que donen exemplars actualment. Ens
agradaria una reflexió sobre això.
4º) A la vista dels problemes tan diferents de cada barri Per què no establir
una interl·locució directa amb l´ Ajuntament, encara que siga una vegada cada tres
mesos per exemple de cada barri? Això els ajudaria a conèixer-nos més i a nosaltres ens
aproparia més a l´ ajuntament. D´esta manera les juntes de districte serien mès ágils i jo
crec que más eficaces..
Pel senyor Alberto López Beltrán, que intervé en nom i representació de l´
entitat CÍRCULO DE RUZAFA/CERCLE RUSSAFA es presenta el segúent full de
participació:
Per a la EMT
-Quan els autobussos s´aturen en les marquesines corresponents, segons el tamany de l´
autobús, normal o articulat, algunes portes de baixada coincideixen amb arbres o
clavegueres o altres obstacles, si la persona que baixa va carregada (carro de compra,
carro de nadó, etc), dificulta molt l´ eixida. Proposem marcar amb colors en la vorera,
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segons grandària del vehicle la parada per facil·litar els conductors que les portes
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quadren amb vorera lliure.
-En Peris i Valero, alguns contenidors de fem s´ obrin cap a la vorera. Tenint en compte
que hi ha un carril bici amb molt d ús, proposem que s´estudie una ubicació diferent o
separar-los més del límit d´eixe carril de manera que les persones que estiguen
dipositant fem no estiguen dins del carril bici.
El següent full de participació, el subscriu el senyor Luís Alberto Torres, i el
seu contingut és el següent:
Pel senyor Luís Alberto Torres, com a president de l´ asociació de veïns gaviota poblat
sud perellonet, informe i comunique al nostre consell, per a que este, prenga les
medures oportunes, que crega convenient i done trasllat a les regidories que tinga
competència.
1-El servici de transport municipal EMT, está arribant amb retatds de fins 1 hr 20’.
Agraïm els autobussos articulats però no és suficient, a l´ L25 li manca dotació per a
acomplir amb el servici.
2-Passarel·les d´ accés a les dutxes. Amb bandera blava, la platja ha de tindre accés per
a la gent amb mobilitat reduïda. Des de fa dos anys, s´ ha substituït la passarel·la d´ una
amplària de 2,40 m per una altra de 1, 20 m. La manca de dotación de passarel·les, els
diners i la ubicació d´ esta pasarel·la impedeix passar al servici de neteja.
3-Parades de verdures en la cv 500. Els comerciants indiquen que és una competència
deslleial. Esta associació dóna trasllat i informa de la queixa dels comerciants sense
saber si las parades de verdures tenen o o no de autorització per a la venda de verdures.
4-El tamissat de platjes fa que l´ arena siga volàtil, el que fa que hi haja una acumulació
d´ arena (segons els savis del lloc) no real per la volatilitat en ser tamitzada. No al
passament de tractors per tamitzar l´ arena i que es torne a les brigadae de neteja.
5- Hi ha un problema amb la nomenclatura d´ un carrer. Quan els pares porten a
matricular els seus fills al col·legi, sel´s demana rebut d´ agiua, llum, etc. Sobre tot és
en el rebut de l´ aigua. El nom actual és: GRUP DE PESCADORS DEL MARQUÉS
DE VALTERRA. En els rebuts apareix amb el nom de policia de CARRER BABOR,
tenint que fer els certificats l´ alcaldía i o pose en paral·lel que el c/ Babor és Grup de
Pescadors del Marqués de Valterra.
Agraïnt y tinga a bé escoltar les nostres peticions.
Luís Zorrilla.
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Per la Associació “LA MANZANA PERDIDA”, es presenta el següient
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escrit:
“PREGUNTA A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE.
LLOC: MANÇANA PERDUDA
MANÇANA DELIMITADA PELS CARRERS:
-Mestre Aguilar
-Francesc Sempere
-Poeta al Russafí
-Plaça Baró de Cortés
ASSUMPTE: POSTURA DE L´AJUNTAMENT DE VALÈNCIA RESPECTE A LA
ORDENACIÓ, GESTIÓ, TRACTAMENT I ÚS D´ ESTE ESPAI.
SITUACIÓ URBANÍSTICA; El Pla General d´ Ordenació Urbanística de València en
vigor estableix un volum edificable en el perímetre de la mançana, amb una profunditat
de metre i sis plantes. L´ interior de esta mançana es destina a espai públic i s´ accedeix
mitjançant dos passadissos que mantenen el traçat de l´ antic C/ Dels Tomasos,
La trama viària i l´ estructura de la propietat de l´ antiga Russafa no permeten que s´
edifique i urbanitze en el que resta de mançana, d´acord amb l´ ordenació vigent.
L´ iniciativa privada promogué un programa d´actuació integrada, proposant l ´
homologació a la L.R.A.U. i un Pla de Reforma Interior, canviant l´ ordenació de
mançana tancada a mançana amb forma d´ “U”. La part oberta recaïa al C/ Poeta al
Russafí.
La Comissió Territorial d´ Urbanisme en la sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2016
acordà la denegació de l expedient en base a l´ inorme emés per la Direcció General de
Cultura i Patrimoni. L´ informe considera que la ordenació proposta no respecta la
estructura històrica de la parcelació existent, ni integra l´intrés patrimonial de l´ àmbit
del núcli històric de Russafa, ni les seues particulars característiques morfològiques,
proposant que es realitze una ordenació que reprenga com a punt de partida el que hi
ha, reconeixent el valor de la conservació de la trama urbana històrica i de les
edificacioes associades a la mateixa i construir el futur, a partir del llegat rebut i no des
de la seua denegació i substitució per un model de ciutat que difícilment es compatible
amb el que existeix..
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SITUACIÓ FÍSICA ACTUAL: L´ interior de la mançana és un parking il·legal, en el
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que es produeixen nombroso conflictes entre els conductors i que serveix per a que els
gossos vagen solts i dipositen els seus excrements en qualsevol lloc, sense que els
arrepleguen els seus amos. La manca d´ urbanització i neteja fan que siga un focus d´
insalubritat.
Davant esta situació alguns veïms ens hem agrupat en el moviment “LA MANZANA
PERDIDA”, per què entenem que Russafa necessita més espais públics, zones verdes i
dotacions, i perquè considerem que una correcta gestió d´ esta mançana pot resoldre
parcialment estes necessitats.
Per tot això, volem conèixer la postura de l´Ajuntament de València respecte d´ este
espai.
L´ equip de govern considera que transformar este espai és una necessitat de la ciutat?
Quin és el grau de prioirtat?
L´ Ajuntament de València gestionará directament la transformació urbanística d´ este
espai o deixarà a la iniciativa privada la seua gestió?
Quines mesures pensen adoptar?”

La senyora Isabel Andújar Andreu, com a veïna del barri, exposa en el seu
full de participació:
Petició de resolució de conflictes ocassionats per la saturació d´ activitats
de restauració i oci al carrer (extensible tambié al barri).
1. Preguntar si es pot contestar en este fórum, si s´ha iniciat expedient ZAS.
2. En cas negatiu, sol·licitar que es prenguen mesures per part de l´
Ajuntament per iniciar-lo ja que les condicions s´acompleixen amb escreix:
-Sobrepassar tres dies a la setmana –i de vegades més-, els decibelis
exteriors permesos.
-Esta situació es repeteix al menys continuada durante més d´un any
(BOPV, art. 25 i altres).
A més a més hi ha locals que ofereixen activitats musicals (concerts en
directe) sense estar insonoritzats, a més de realtizar activitats per a les que no tenen
llicència (Alguns d´ells acumulen nombroses denúncies (BOPV, art. 64).
FUMS 3. Degut a la saturació dels locals, existeixen nombroses ximeneies
d´ extracció de fums que no acompleixen normativa.
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ESPAI. 4. Controlar la col·locació de taules en terrasses, que a més de la
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seua important quantitat moltes vegades estan disposades en els accesoss habilitats per a
persones amb discapacitat funcional o visual.”

La senyora Inmaculada Bauset Ruiz, en nom i representació de les entitats
Col·lectiu Ciutadà “Naus de Ribes” i “Plataforma per Russafa”, exposa en el seu full de
participació:
Degut a que en la passada reunió amb els grups Polítics Municipals, no vàrem poder
disposar d´ esta informació i per una major comprensió de la proposta d´ ús sobre la nau
4, en el conjunt de les Naus de Ribes.
Els sol·licitem a través d´ este espai participatiu.
Informació del Servici de Benestar Social i Integració –Familia, menor, joventut y
servici de persones majors- sobre la demanda i abast del centre de dia per a jóvens, de la
situació de les llistes d´ espera dels centres de dia municipals per a persones majors
depenents “Tres Forques” “Arniches” y “La Puríssima”. Per amdos tipus de
centres…En 2016 y 2017 (indicadors carta de servicis) i previsions a mig termini.”

Y sent les,

20 hores, 7 minuts, per la Presidència es dóna per

finalitzada la sessió.

PRESIDENTA DE LA

SECRETARI DE LA JUNTA

LA JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPAL DE RUSSAFA

DE RUSSAFA

ISABEL LOZANO LÁZARO

VICENT MORANT DEUSA
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