SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE TRÀNSITS, CELEBRADA EL DIA 6 DE JULIOL DE 2017
ASISTENTS:
Presidenta:
María Teresa Girau Meliá
Vicepresident:
Sergi Campillo Fernández.
Regidor:
Narciso Estellés Escorihuela.
Vocals
Compromís:
Enrique Fuster Sánchez.
María Fernanda Lapresta Gasón.
Sergi Andreu Ferrer Mafe
Grup Popular:
Carlos Mundina Gómez
Vicente Aparicio Palop
Angeles Barber Gallardo
Grup Socialista:
Lorena Ramírez Olmos
José Vicente Barrachina Gallego
Grup Ciutadans:
Alberto Tomás Marco.
Grup València en Comú
David Ronces Polo
Secretari:
Carlos Saiz Giorgeta.

En la ciutat de València, sent les 19 hores del dia 6 de juliol de 2017, es reunixen, prèviament
citats, en les dependències de la Junta Municipal de Trànsits, sítia en C/ Comte Lumiares núm.
5, els membres del Consell de Districte de la Junta que dalt se citen, per a tractar els assumptes
relacionats en el següent Orde del dia:
1) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- S'aprova per unanimitat dels assistents.
2) Informe de Presidència.
a) Inversions participació ciutadana.
S'informa que, respecte a l'exercici 2016, s'han executat 21 inversions. Estan en tramitació 16, la
majoria de les quals està previst que s'inicien este estiu, particularment les d'imports més
xicotets. La resta, per imports superiors als de contracte menor, s'està tramitant la licitació de
redaccions de projectes d'obres.
Les relatives a 2017, un total de 20, estan en procés de tramitació administrativa.
En la Comissió d'Urbanisme es donarà detall, en el seu moment, del seu estat d'execució.

b)Subvencions.
El 27 de juny va finalitzar el termini de subsanació de les sol·licituts presentades i a principis de
juliol es reunirà la comissió per a la valoració de les mateixes. S'han presentat un total de 15
sol·licituts en aquesta Junta.
c)Noves Juntes de Districte.
Està previst l'obertura i funcionament de les noves juntes en els poblats del Sud, Oest i Nord.
Per això s’ha hagut de modificar l'article 81 del Reglament d'Orgànic del Govern i
Administració Municipal de l'Ajuntament i ja s'ha realitzat la consulta publica, segons estableix
la vigent Llei de Procediment Administratiu, sense que hi hagi hagut objeccions.
En quant a l'ubicació de les seus de les noves Juntes, s'està en procés de decisió, i està ja
prevista la contractació del personal necessari.
d) Obres del Parc Lineal.
Ja s'han représ les mateixes.
e) Pròxim Consell de Districte.
Tindrà lloc en la primera setmana d'octubre.
f) Canvi de vocals suplents del Grup Ciutadans.
S'informa de la Resolució d'Alcaldia per la qual s'anomena a Estefanía Rossell Maroto i Alberto
Tomás Marco en lloc de José Luis Pérez López i David Gimeno.
A continuació el vocal Sr. Barrachina informa que la comissió de Cultura es va reunir el mes
passat i que el dia 5 va acabar el termini per a presentar candidatures. Està previst que
s'anomenen per votació popular.
3) Mocions del grup Popular
3.1. Assumpte: parcel·la per a centre de Salut.
L'Ajuntament de València és titular d'una parcel·la exempta amb referència cadastral
5143701YJ2754C, amb una superfície de 417 m2, en el carrer Vicente Peris, número 10 davant
del parc de Marxalenes i la zona esportiva limítrof. L'esmentada parcel·la està classificada en el
PGOU de València vigent com a sòl urbà, qualificació Economista Gai, zona bàsica 9, que
actualment es troba ubicat en els baixos d'un edifici d'ús residencial en el dita carrer, proposem
que l'Ajuntament de València cedisca a la Generalitat la titularitat de la dita parcel·la per a la
construcció d'un nou centre de salut en la dita zona. Per tot això, els vocals del Grup Municipal
del Partit Popular presenten la següent

PROPOSTA D'ACORD

Única.- Que s'inste a la Regidor Delegada de Gestió Patrimoni Municipal perquè inicie els
tràmits administratius corresponents a l'efecte de materialitzar la cessió en favor de la
Generalitat de la parcel·la amb referència cadastral 5143701YJ275C, a fi de que l'Administració
Autonòmica puga adscriure la mateixa a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i es
construeixi el nou centre de salut que actualment està en funcionament en els baixos d'un edifici
en el carrer Economista Gai.
David Rouces exposa que la Conselleria no l'ha sol·licitat encara, per la qual cosa no es pot
donar el que no s'ha demanat. Primer haurà de decidir la Conselleria la ubicació i en el moment
que se sol·licite, se cedirà la parcel·la.
Carlos Mundina exposa que la parcel·la és municipal i que pot ser objecte de cessió des de
2011.

Quant a la possibilitat de modificació del planejament que pot portar, manifesta que ja s'ha
realitzat una modificació en Malilla i a petició d'una AA.VV, canviant de lloc una zona verda.
Si la parcel·la reunix condicions, és lògic que es vote a favor encara que el centre de salut es
faça més tard.
David Rouces entén que el canvi de planejament ha de realitzar-se quan la Conselleria de
sanitat sol·licite la parcel·la i no abans.
Per al Regidor de Ciutadans Narciso Estellés, l'important és que es faça el centre de Salut amb
independència que siga a petició de la Conselleria o d'una AA.VV.
La Presidenta manifesta que la parcel·la se cedirà quan es formalitze la petició per la
Conselleria. A més, en Malilla, ja existia pressupost i l'anterior Centre de Salut quedava molt
lluny d'eixe barri, per la qual cosa es va haver de buscar un més pròxim.
Des del primer moment es va demanar el mapa sanitari i si bé hi ha voluntat política de cedir la
parcel·la, no és el moment, fins que es formalitzen els tràmits
. Sotmesa a votació la mateixa és rebutjada per 4 vots a favor dels vocals del Grup Popular i
Ciutadans i 7 en contra de presidència i vocals de Compromís, PSOE i València en Comú.
3.2 Assumpte: Nova proposta bases reguladores pressupostos participatius.
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 perquè els veïns
puguen proposar i votar xicotetes obres i infraestructures en els seus barris. Entre els objectius
de la consulta ciutadana d'inversió en barris és implicar els veïns de la ciutat de València que es
troba dividida administrativament en 19 districtes seguint un criteri territorial, perquè estos a
través d'esta iniciativa puguen participar i decidir que inversions volen per al seu barri. Pel que
fa als requisits que s'exigixen per a poder votar les propostes que han sigut validades pels
respectius servicis tècnics municipals, en les dos convocatòries que s'han realitzat fins a la data
2016 i 2017, el criteri que s'ha aplicat ha variat, en la primera convocatòria (base 5.2) cada
ciutadà sol podia votar els “projectes d'inversió en Barris del Districte d'empadronament de la
veïna i veí que s'inscriga com a votant”.
No obstant açò, en la convocatòria actual base 6.1, s'estableix que poden votar “totes les

persones majors de 16 anys empadronats en el municipi de València en el moment es registre en
la plataforma web de la Consulta Ciutadana”.
Després de l'experiència d'aquestes dues edicions, entenem des del grup popular que en tractarse d'obres a executar en els barris on el veí que proposa i vota desenvolupa la seua vida diària,
és més coherent amb l'esperit d'aquesta iniciativa que solament es puga votar, i per tant triar
projectes als veïns que es van a beneficiar de forma més directa i immediata de la inversió.
Així mateix, entenem que les propostes d'inversió, una vegada validades i que se sotmeten a
votació, haurien de poder ser votades pels veïns, des de l'inici del període de votació, de forma
presencial davant el funcionari de la Junta Municipal del lloc en què figuren empadronats.
Per tot la qual cosa, el vocal que subscriu del Grup Municipal del Partit Popular presenta la
següent

PROPOSTA D'acord
Única.- Que s'inste al Regidor de Participació i Acció Veïnal perquè en les pròximes bases
reguladores de la consulta ciutadana d'inversió en barris incloga entre els requisits dels
ciutadans que poden participar i votar projectes d'inversió, solament podran votar els projectes
validats tècnicament del barri del Districte on figuren empadronats i que s'habilite des de l'inici
del termini de votació la possibilitat que els ciutadans puguen votar presencialment els projectes
en la seu de la Junta Municipal que administrativament els corresponga per raó del domicili.

David Ronces manifesta que som la ciutat amb més participació de les ciutats grans, un 2, 3 %
dels ciutadans ha participat en aquest procés.
L'Ajuntament es va reunir amb la Federació d'AA.VV., València Acull i altres entitats i es va
veure que era millorable. Va semblar limitat circumscriure els projectes al lloc o barri de
residència i es va considerar factible que també es pogueren proposar projectes en altres barris
com en el barri on es treballa, o en el dels col·legis dels fills, és interessant poder votar projectes
en altres districtes, per ser més necessaris.
La participació ha augmentat enguany respecte a l'anterior i era lògic que tot aquell que estiga
empadronat puga votar qualsevol projecte.
Quant al sistema de votació, aquest ha sigut molt fàcil i els veïns ho han reconegut com a
correcte.
El Regidor de Ciutadans, Narcís Escorihuela, manifesta que és cert que els processos
participatius han augmentat les oportunitats veïnals de participació, si bé considera millorable el
sistema informatiu. Les AA.VV. s'han trobat amb problemes per a la presentació de projectes.
Li sembla excessius projectes, 13, de carril bici, és una tendència molt acusada i també es pot
proposar un altre tipus de projectes. Seria convenient habilitar llocs per a la votació de les
persones majors, donar-los més facilitats i es precisa un compromís ferm de data de terminació
dels projectes de 2017
Carlos Mundina exposa que el vot presencial ha pogut realitzar-se del 27 de febrer al 13 de
març, la qual cosa ha suposat només un 11,4 % de participació presencial, a pesar d`haver
comptat amb no més 5 dies del total del termini.

Seria convenient donar més oportunitats perquè la participació presencial siga major.
Expressa que en cap moment ha fet referència a barris de 1ª i 2ª.
En Zaidía, el projecte de carril bici, suposa el 100% del pressupost assignat i la votació ha sigut
del 0,45%, en aquesta població.
En 2016 no hi havia projecte de carril bici, no obstant això, enguany s'ha prioritzat el mateix,
deixant-se fóra grans infraestructures i obres de manteniment.
Sembla més lògic votar les obres del districte on es resideix i que siguen xicotetes obres, ja que
per a les grans estan les aplicacions pressupostàries d'Inversions.

David Ronces manifesta que les AA.VV. poden presentar els projectes que desitgen amb 25
avals, per la qual cosa no tenen més problema que els veïns.
El terme lobby emprat per a criticar que els ciclistes tinguen els millors carrils i la millor
mobilitat és tendenciós. Ara es va per tota la ciutat sense baixar de la bicicleta i en condicions
correctes.
No cal parlar de lobbys de ciclistes contra cotxes.
Ningú ha prohibit que es vote en el seu districte, la qual cosa es permet és poder votar obres en
tots els districtes.
El termini és el correcte amb el personal que es disposa per a aquest procés, encara que tots
voldríem un termini major.
Sotmesa a votació l'anterior proposta, la mateixa és desestimada per 7 vots en contra dels
membres dels Grups Compromís, PSOE i València en comú i 4 a favor del Grup popular i
Ciutadans.
4) Preguntes del Grup Popular
4.1) Robatoris en l'horta de Campanar.
L'Associació de Veïns de Campanar ve denunciant de manera reiterada els robatoris que s'estan
produint en l'horta de Campanar.
4.1. 1.- Quins mitjans està destinant la Policia Local per a pal·liar aquesta situació?
Amb caràcter general, mensualment els agents de barri visiten les associacions de veïns en
diverses ocasions amb la finalitat de que les associacions comuniquen les seues reclamacions o
queixes. Pel que fa a l'Associació de Veïns de Campanar els agents adscrits a aquest barri
contacten amb freqüència amb el president i el secretari de la citada associació i no se'ls ha
comentat gens relacionat amb aquests fets. Per tant, no s'ha establit cap pla d'actuació al no tenir
constància d'aquest assumpte.
4.1.2.- S'ha realitzat alguna detenció deguda a robatoris d'hortalisses en aquesta zona?
S'ha comprovat que des de l'1 de gener de 2016 no consta cap detenció o diligència de prevenció
per aquest motiu.
4.1.3.- S'han mantingut reunions amb aquesta associació per a informar de la situació i de les
mesures preventives a prendre?

En les reunions mantingudes amb les associacions veïnals no ha eixit a col·lació problemàtica
alguna referent a aquest tema i per tant no s'han arbitrat mesures a dur a terme
4.1.4.- Té la policia local una relació i estadística de serveis realitzats en la zona pels motius
assenyalats?
Al no existir inquietud referent a aquest tema i no ser una actuació policial d'especial atenció, no
existeixen dades estadístiques sobre aquest tema.

4.2) Reurbanització de l'entorn C/ Riu Miño.
La Junta de Govern del passat 19 de maig va aprovar donar inici al planejament per a traure
avant la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual de
PGOU relatiu a el “Entorn del carrer Riu Miño”.

RESPOSTES DE L'ÀREA D'URBANISME:
4.2.1. Quan va a donar començament l'execució de les obres d'urbanització d'aquest entorn
anunciada pel Regidor d'Urbanisme? Abans de maig de 2019?
CONTESTACIÓ: No es pot concretar una data exacta. Depèn de la tramitació urbanística.
4.2.2. En quin estat es troba la redacció del planejament?
CONTESTACIÓ: Està elaborat un avanç de planejament amb el qual s'ha tramitat l'Avaluació
Ambiental.
4.2.3. Contempla el nou planejament increments d'edificabilitat?
CONTESTACIÓ: Sí, es plantegen increments d'edificabilitat (aprox. Uns 2.000 m2t residencials
i d'altres terciaris) però s'obtenen dotacions públiques en proporció superior a aqueix increment.
4.2.4. Té previst el nou planejament assumir la determinació de derrocar l'edifici enfront de San
Miguel dels Reis?
CONTESTACIÓ: El Carrer Ric Miño no té res a veure amb San Miguel dels Reis.
4.2.5. Quins tipus d'acord va a oferir als propietaris del citat edifici per a reallotjar-los?
CONTESTACIÓ: No procedeix
4.2.6 .El nou planejament, ocuparà zona de sòl no urbanitzable?
CONTESTACIÓ: No procedeix

4.3) Degradació en l'entorn calles Ruaya, Duato, Oriola i Llavor.

La poma formada pels carrers Ruaya, Duato, Oriola i Llavor, està patint una degradació cada
vegada major sense que l'actual govern municipal haja realitzat ni anunciat acció alguna.

4.3.1. Existeix algun expedient obert sobre ocupació il·legal en l'esmentada zona?
4.3.2.Té previst l'Ajuntament realitzar alguna intervenció en la zona?
4.3.3.Ha mantingut recentment l'Ajuntament alguna reunió amb els veïns de l'entorn? En cas
afirmatiu indicar quan i quals han sigut les conclusions de les mateixes.
4.3.4.Hi ha habitatges desallotjats per risc d'ensulsiada?

RESPOSTA DEL ÀREA D'URBANISME:
Des del Servei de Planejament s'està estudiant la zona per a donar una solució viable que
permeta acabar amb la degradació de la zona, juntament amb la revisió del PGOU de València.
RESPOSTA DEL ÀREA DE PARTICIPACIÓ:
Per aquesta Delegació s'informa que no consta petició alguna de reunió per part dels veïns de
l'entorn dels carrers Ruaya, Duato, Oriola i Llavor.
RESPOSTA DEL ÀREA DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Consultat el Cens d'Habitatge Precari en els carrers: Ruaya, Oriola i Llavor no consta cap
habitatge ocupat. En el carrer Duato consta l'immoble del número 24 ocupat per quatre unitats
familiars, compostes per dues dones i quatre homes tots ells adults.
4.4) Ocupació il·legal en habitatges de la calle Pare Doménech Ocupació il·legal en habitatges
de la calle Pare Doménech
El passat 31 de maig de 2017 es va produir la defunció d'una persona en precipitar-se pel buit de
les escales d'un edifici abandonat en la calle Pare Domench. L'esmentat edifici té pel que sembla
nombrosos habitatges ocupats il·legalment.
4.4.1.Quantes persones té coneixement l'Ajuntament que est vivint en l'esmentat edifici?

RESPOSTES DEL ÀREA D'URBANISME:
4.4.2.- Existeix algun informe de l'Ajuntament que reflectisca l'estat de l'edifici?
Per la Secció d'Ordres d'Execució del Servei de Disciplina Urbanística s'està tramitant expedient
on s'exigeix a la propietat dels edificis situats en c/ Pare Domenech 1 i 3, i Pare diego Tafaner,
4, 6, 8 i 10 el compliment del deure conservació dels mateixos. Constant en l'expedient un últim
informe de l'Oficina Tècnica de Control

de la Conservació de l'Edificació de data 14 de juny de 2017 en el qual s'indica entre altres
extrems, que si bé la propietat havia executat parcialment les mesures precautòries, assenyalades
en anteriors informes, quedava pendent d'adoptar el “Encegat permanent dels accessos a l'edifici
en planta baixa i l'apuntalament i/o demolició dels cossos volats de la façana posterior “. Així
mateix indicava la necessitat d'adoptar noves mesures precautòries. Per tot açò, per Resolució nº
SM 2578 de data 26 de juny de 2017 es va ordenar a la propietat dels edificis anteriorment citats
l'adopció de les mesures precautóries, i l'execució de les obres de mera conservació necessàries
que garantisquen que l'edifici compleix amb les degudes condicions de seguretat.
4.4.3. S'ha procedit o es va procedir al desallotjament de les persones que viuen allí?
4.4.4.- Es té prevista la demolició del mateix? En cas afirmatiu indicar quan.
Donada la situació urbanística de fora d'ordenació de l'edifici i conforme als informes emesos
anteriorment per l'Oficina Tècnica s'ha recomanat a la propietat perquè si ho estima convenient,
procedisca a la demolició de l'edifici prèvia sol·licitud de la corresponent Llicència
d'Enderrocament.
No procedint ordenar l'Ajuntament l'enderrocament per tractar-se d'un edifici que a data d'avui
no ha sigut declarat en amenaça de ruïna imminent.

RESPOSTA DEL ÀREA DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ:
Segons consta en el Cens d'Habitatge Precari, consten tres unitats familiars diferents,
constituïdes per persones adultes, les tres unipersonals, dos d'elles constituïdes per homes i una
d'elles per una dona.
4.5) Problemes de convivència en el barri de Orriols
Veïns i col·lectius socials del barri de Orriols es van manifestar recentment en les portes de
l'Ajuntament per a denunciar els greus problemes de convivència que s'estan produint en el
barri.
Són els propis veïns els que parlen d'atracaments, agressions a persones, robatoris en comerços,
tràfic de drogues, ocupació il·legal d'habitatges, etc.
RESPOSTA :
4.5.1.S'ha reunit l'Ajuntament amb els veïns de Orriols per a abordar aquesta problemàtica?
Amb quines associacions i en què dates?
La problemàtica del barri de Orriols s'aborda en els Consells de districte de la Junta Municipal
de Exposició, ja que el barri es troba en la demarcació territorial d'aquesta Junta i no en la de
Trànsits.
L'Ajuntament ha mantingut constants reunions amb representants de l'associacions i entitats del
barri com la Orriols Conviu, València Acull, Associació de comerciants del barri, Església
evangèlica Barona, Centre cultural islàmic, associacions de veïns.
El regidor Delegat de Participació ha participat en les següents reunions:
- 22 de setembre de 2015: visita al barri de Orriols

- 21 de desembre de 2015: Reunió amb l'associació Orriols Conviu
- 16 de juny de 2016: Reunió amb l'associació de comerciants del barri de Orriols
- 13 d'octubre de 2016: Visita al barri de Orriols
- 19 d'octubre de 2016: reunió amb regidors de l'equip de govern per a abordar la problemàtica
de convivència en el barri de Orriols
- 2 de novembre de 2016: reunió amb regidors de l'equip de govern per a abordar la
problemàtica de convivència en el barri de Orriols en el centre de Serveis Socials Salvador
Allèn
- 7 de desembre de 2016: reunió amb regidors de l'equip de govern per a abordar la
problemàtica de convivència en el barri de Orriols
- 21 de març de 2017: reunió amb regidors de l'equip de govern per a abordar la problemàtica de
convivència en el barri de Orriols
- 28 de març de 2017: reunió amb associacions i entitats del barri de Orriols
- 8 de juny de 2017: Visita al barri de Orriols al costat de les regidores Isabel Lozano i Consol
Castillo.
4.5.2.Quines actuacions es tenen previstes per a abordar aquests greus problemes?
- Coordinació entre la policia local i nacional, a través de la gestió d'Alcaldia amb la Delegació
de Govern.
- La delegació de Participació Ciutadana està dissenyant un programa de dinamització de barri,
que contempla diverses línies de treball, una d'elles referides a la mediació comunitària.
- En els pròxims mesos de donarà el desdoblegue del Centre de Serveis Socials Salvador Allèn,
per a prestar un millor servei a la ciutadania, en l'actualitat és un dels centres que major població
té assignada (98.254 habitants), amb més de 12.000 habitants en situació vulnerable i més de
14.000 parcialment vulnerable.
- La delegació d'Inserció soci laboral engegarà el programa d'Itineraris d'inserció soci laboral,
amb 4 professionals que atendran els barris de Orriols i Torrefiel. Aquest programa és finançat
per una subvenció de la Conselleria.
- En el programa d'accés a l'habitatge, durant el 2016 s'han atorgat habitatge municipal a 6
famílies de l'àmbit del CMSS Salvador Allèn, d'un total de 15 famílies de tota la ciutat
4.5.3.Quants agents de policia local hi ha destinats en cadascun dels torns?
4.5.4.Perquè no s'ha millorat la situació durant l'últim any?

4.6) Assumpte: Plaga de puces.
A causa de la falta de neteja en els últims mesos de les zones verdes dels voltants del parc de
Marxalenes, (carrers Reus, Periodista Lorente, Doctor Machí) els veïns han advertit la presència
de puces i altres paràsits que infecten a les seues mascotes, és pel que el vocal que subscriu
formula la següent:
PREGUNTA
Única.- Van a adoptar mesures com la fumigació per a evitar la proliferació de plagues?
RESPOSTA DE LA DELEGACIÓ DE SANITAT:

No existeixen tractaments preventius per a les plagues de puces. La presència de puces sol estar
associada a la presència de gats quan aquests no estan controlats. En el cas d'avisos per puces es
procedeix a la inspecció de la zona i solament en els casos de ser positiva (que es detecte
presència) es realitzen tractaments. Aquests tractaments es fan baix determinades condicions
perquè siguen efectius i no afecte a persones o mascotes.

4.7) Clos de l'espai adjacent al col·legi Max Aub
4.7.1.- Quin ha sigut el cost total de l'obra realitzada en la parcel·la davantera del col·legi Max
Aub?
PAC (sense IVA) = 49.970,47 i
4.7.2.- Quines actuacions concretes, s'han realitzat en aquesta parcel·la?
- Neteja explanació i anivellació de la parcel·la a annexionar al centre docent.
- Execució d'un clos nou en la parcel·la d'ampliació del CEIP Max Aub, per a annexionar-la al
col·legi existent.
- Execució d'una zona de solera
4.7.3.- Manca per acabar alguna obra en el recinte? En cas afirmatiu, indicar que actuacions
falten i quin és el termini final de les mateixes.
Està prevista l'execució d'una zona de solera en el pati de jocs, la plantació d'arbrat i la
disposició d'un hort escolar.
4.7.4.- Quins usos va a tenir aquesta parcel·la?
Es tracta d'una parcel·la que s'ha posat a la disposició de la Conselleria per a l'ampliació del
centre escolar, mentre no precise el terreny la Conselleria per a dur a terme l'ampliació del
centre, estarà a la disposició del col·legi.
4.7.5.- Qui és l'encarregat del manteniment ja siga neteja, esbrosse etc.?
Forma part de la delimitació del col·legi i per tant té el mateix tractament que la resta del centre
escolar.
4.7.6.- Què ha sigut de l'hort escolar que van engegar els escolars en la parcel·la adjacent?
Està previst que es repose en la nova actuació.
4.8) Recollida de la taronja amarga /
4.8.1.- Quants tarongers té l'àmbit de la Junta Municipal de Trànsits?
Existeixen 2853 unitats de Citrus aurantium inventariats en l’àmbit viari de la Junta Municipal
de Trànsits.

4.8.2.- Quin és la raó per la qual en portes del mes de juliol, segueixen havent-hi tarongers sense
arreplegar?
La temporada de recollida de taronja per part del Servei de Jardineria va finalitzar en el mes de
maig. A més de la recollida manual per part de la brigada, és va implementar de manera pilot,
una recollida mecànica, per agilitzar la recollida i ampliar la quantitat d’arbres recollits.
Una volta acabada la temporada de recollida de taronja, la resta de taronja la retira el Servei de
Gestió de Residus Sòlids i Neteja.
Els equips d'agranament manual recullen els taronges del terra després de caure de l'arbre quan
passa pel punt en qüestió (un cop al dia, de dilluns a dissabtes). Efectivament, hi ha diversos
carrers i jardins amb una gran acumulació de fruit en l'arbre que cau en molt curt termini de
temps i embruta considerablement la via pública fins a la seva neteja l'endemà pel servei
d'escombrat manual.
4.8.3.- Quin és la raó per la qual els escocells tenen dies i dies taronges podrint-se, i han de ser
els veïns els que, desesperats, hagen de cridar a l'ajuntament?
Tal i com hem contestat en la pregunta 2, la recollida és diària. Malgrat això és cursen els
indicacions oportunes per assegurar que no existisca cap acumulació.
4.8.4.- Quan finalitzarà la recollida de la taronja amarga?
Tal i com hem indicat en la pregunta 2, la recollida de la taronja en l’arbre va finalitzar en el
mes de maig.
4.9) Plaga de mosquits
4.9.1.- S'ha incrementat el tractament contra mosquits, en concret del mosquit tigre?
Si, s'ha incrementat 4 brigades com ja s'ha especificat anteriorment.
Existeix una brigada de tractament de zones de Marjal i dues brigades de tractament d'àrees
urbanes.
4.9.2.- Quin és el producte que s'utilitza tant per a un com para uns altres?
Depèn de la situació: En els tractaments preventius la pintura insecticida Inesfly per la seua alta
persistència, en les revisions de les zones de risc Device tb2, un formulat en pastilles de
persistència de 5 setmanes compost per Diflobenzuron, un IGR que impedeix que els mosquits
canvien de fase larvaria, Vectobac G en fonts ornamentals o Aqua K-othrine si existeix la
necessitat justificada de realitzar un tractament adulticida.
4.9.3.- En quins barris s'ha realitzat la pertinent fumigació?
Els tractaments preventius d'aparició de focus de mosquits es realitzen en tots els barris del
municipi de València.

4.9.4.- Quants focus de mosquits han sigut detectats amb el GPS? Especificar llocs on es troben
els focus.
Actualment no disposem de tecnologia que ens puga donar via satèl·lit la possible posició de
focus de cria de mosquit, encara que tots els focus que han anat apareixent fins al moment estan
georreferenciados. Els 10 focus apareguts fins al moment han sigut neutralitzats.
4.9.5.- Quantes campanyes de conscienciació en matèria de plagues s'han realitzat durant 2017?
Amb quantes associacions de veïns, independentment de la federació, s'ha treballat per a
l'elaboració d'aquestes campanyes?
S'han oferit xarrades a totes les associacions de veïns de València i fins avui hem realitzat
xarrades per a les de Nou Moles, Sant Vicent, Benimámet, Forn de Alcedo, El Palmar,
Proveïments i Monteolivete.
A més s'han realitzat taller escolars, xarrades al personal municipal, a Directors de col·legis,
reunions interdepartamentals, s'han editat cartells col·locats per València i en el Bussi, pòsters,
tríptics i s'engegarà en breu una Carpa informativa itinerant sobre mosquit tigre i com prevenir
l'aparició de focus de cria.
4.9.6.- Quantes queixes sobre mosquits s'han registrat en l'Ajuntament, independentment de la
via per la qual hagen accedit?
Quin producte s'està utilitzant contra el mosquit tigre?
Adjuntem taula dels avisos rebuts al llarg de 2017 per districtes. Tots els avisos van ser atesos i
es van realitzar visites d'inspecció. Molts d'aquests avisos van donar resultats negatius, és a dir,
no hi havia presència de mosquits si no d'un altre tipus d'insecte, entre ells quironòmids i
pugons d'arbres.
4.10) Parc de Marxalenes / Parc de Marxalenes.
4.10. 1.- Quin és la freqüència de neteja d'aquest parc?
Diària
4.10.2.- Quin és la freqüència de manteniment del jardí?
Diària
4.10.3.- Quants operaris treballen en aquestes labors?
Una mitja de 5 operaris que varien segons necessitats
4.10.4.- Quin tipus de tractament se segueix per a eliminar les diferents plagues que acampen,
com les rates?
No s'observa l'aparició massiva i sobtada de sers vius de la mateixa espècie que causen greus
danys a poblacions animals o vegetals. Quan és fan tractaments per a rates en els jardins es
seguixen els criteris del Servei de Sanitat de l'Ajuntament.

4.10.5.- Quin és la freqüència de neteja de la zona de gossos?
Diària
4.10.6.- Quin és l'horari actual d'obertura de la zona de gossos?
La zona per a gossos no és tanca, roman oberta amb el mateix horari que el propi jardí. El horari
del jardí és de 9 a 19 h en tardor/hivern i de 9 a 21 h a la primavera/estiu.
4.11) Parc C/ Almassora, Maximiliano Thous / Parc C/ Almassora, Maximilià Thous.
4.11.1.- Quin és la freqüència de neteja d'aquest parc? i de manteniment del jardí?
La freqüència de neteja del servei de agranament manual és diària, de dilluns a dissabte, en
jornada de matí. Amb una freqüència de dues dies a la setmana (dilluns i dijous en torn de matí),
també és du a terme la neteja d’agranament mecànic.
La freqüència en la realització dels diferents labors de manteniment de jardineria (reg, sega de
prades, esporga i retallada d'arbustos, control d'herbes espontànies, manteniment d'elements
d'obra civil i mobiliari urbà, control fitosanitari, etc.) és desenvolupen conforme als
planificacions efectuades amb els mitjans tècnics i personals disponibles, depenent de l'època de
l'any i els necessitats pròpies de l'espai enjardinat. Així, per exemple, la revisió de la xarxa de
reg s'efectua setmanalment, igual que la revisió de jocs infantils i revisió d'elements d'obra civil.
4.11.2.- Quan està previst l'repintar dels jocs infantils? i l'arranjament del sòl de seguretat?
Està tramitant-se una memòria valorada que inclou el canvi de paviment i la pintura dels jocs
infantils.
4.11.3.- Van a col·locar-se en 2018 més jocs infantils tenint en compte la gran població infantil
en aquesta zona?
Està pendent d’estudi.
4.11.4.- Quan està prevista la reducció de copa de les moreres? i de la resta de l'arbrat?
No hi ha moreres en el jardí a eludit. Els Ficus és van podar el passat mes d’abril de 2017. La
resta d’espècies és van podar durant el 2015 i 2016, no precisant poda en l’actualitat.
4.11.5.- Quin és l'horari dels operaris que treballen en aquest jardí? I el nombre de treballadors
encarregats del mateix?
L’horari de treball és de 7 a 14 hores. Aquest jardí està dins del torn de treball (junt amb altres)
d'una brigada de tres treballadors.
5) Precs i preguntes. / Precs i preguntes

PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC CIUTADANS
1- ASSUMPTE: PACIFICACIÓ TRÀFIC TENDETES
En data 22 de febrer de 2016 el nostre regidor Narcís Estellés va presentar a la Comissió de
Desenvolupament Urbà, Habitatge i Mobilitat una moció sobre la pacificació del tràfic en el
barri de Tendetes, sol·licitant que, a causa del gran trànsit diari de vianants pel seu entone de
serveis, i per la disposició de passos de vianants i regulació semafòrica, s'actuara sobre tots els
carrers que envolten l'eix viari per als vianants de Gregorio Gea convertint-les en eixos viaris
pacificats, fixant una limitació de velocitat de 30 km/h.
En aquesta sessió es va aprovar sol·licitar un informe al Servei de Circulació i Transports sobre
la proposta de pacificació del tràfic en Tendetes del nostre regidor.
Quasi un any i mitjà després d'aprovar-se la sol·licitud de l'informe encara no s'ha rebut resposta
referent a aquesta moció i hem observat que en la zona no s'ha pres cap mesura.
Per aquest motiu es realitza les següents PREGUNTES
- Quin és la raó per la qual encara no s'ha realitzat aquest informe? O si s'ha realitzat per què no
s'ha informat al nostre grup parlamentari ni se'ns ha facilitat una còpia d'aquest informe?
Agrairíem que, si s'ha fet l'informe, ens lliuraren una còpia.
- I en qualsevol cas, té previst l'Ajuntament alguna actuació sobre aquest entorn per a
incrementar la seguretat dels vianants?
- En cas afirmatiu, en quina data es van a implementar les mesures per a la pacificació del tràfic
i protecció dels vianants?
- En cas negatiu, quant temps més van a tenir els vianants, especialment els veïns de la zona,
que esperar per a poder simplement passejar amb una major tranquil·litat?
RESPOSTA DE L'ÀREA DE MOBILITAT:
En aquest moment els tècnics municipals estan elaborant aquest informe d'implementació de
mesures per a la pacificació del tràfic i protecció de vianants en el barri de Tendetes, quan estiga
li'l farem arribar convenientment.
2.-ASSUMPTE: INSCRIPCIÓ UNIVERSITAT POPULAR
El pròxim dia 7 de setembre comença la matriculació en la Universitat Popular per al curs 20172018.
Per a aquest curs es va a oferir dues modalitats de matriculació: una online, a través d'una
aplicació mòbil o web, i una altra presencial.
Observem que se li dóna una prioritat absoluta a la matriculació online, tant en dates, ja que la
matriculació online serà anterior a la presencial; com en places, ja que per a l'online es reserva
el 80% de places, quedant només un 20% per a la presencial.
La majoria dels ciutadans que s'inscriuen en aquests cursos són persones jubilades, en atur, de la

tercera edat i/o amb discapacitat funcional, moltes de les quals no posseeixen ni els recursos
tecnològics ni els coneixements necessaris per a poder realitzar les seues matrícules i pagament
a través dels mitjans telemàtics que establirà l'Ajuntament per a enguany.
Per aquest motiu es realitza les següent PREGUNTES:
1. Com s'evitarà que per falta de mitjans tecnològics aquestes persones no perden la seua
oportunitat de matricular-se en els cursos que desitgen i siguen relegats a la fase presencial en la
qual hi ha poques places?
2. Per què el termini d'inscripció no és el mateix en tots dos casos, evitant així discriminar a
aquells que no disposen de mitjans o coneixements per a poder fer la seua matrícula online?
3. Igualment, per què no es dóna l'opció a aquells que per diversos motius no poden, o no saben,
utilitzar l'opció online a l'accés al 100% de les places?
RESPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA D'IGUALTAT:

La Universitat Popular de València és un recurs per a la participació social, inclusiva i
intergeneracional, que se dirigeix al conjunt de la ciutadania i ha de tractar d'arribar a totes les
persones, d'edats diferents (des dels 18 anys) i amb diferents situacions personals en relació a la
seua situació laboral, la discapacitat o el lloc d'origen, entre altres possibles circumstàncies. La
seua riquesa està sobre tot en la diversitat i en la transversalitat. És un recurs públic on no es
segrega per edat ni altres circumstàncies. La participació social ens ha d'implicar a totes i tots.
Desconeixem en quines estadístiques es basa per afirmar com són la majoria de les persones que
s'inscriuen a la Universitat Popular i per afirmar que la majoria no té els recursos tecnològics ni
els coneixements necessaris per a fer la matricula online.
Segons les nostres dades, el curs passat, en què es va oferir la possibilitat de preinscriure's via
online o presencial, la major part de les preinscripcions es varen realitzar online. Un fet,
comptabilitzat, que adona de que la major part de les nostres persones usuàries pot fer la seua
matrícula per procediments telemàtics i contradiu les afirmacions del seu escrit.
D'altra banda, a més dels 48 grups d'informàtica de que disposa la UP, hem oferit als centres un
taller exclusivament destinat a l'accessibilitat a xarxes socials en el que han participat els centres
de Marxalenes, Malva-rosa, Sant Marcel·li i Rovella.
L'aplicació que servirà per a realitzar la matrícula online és senzilla i intuïtiva. La major part de
les nostres persones usuàries té dispositiu mòbil i sap utilitzar-lo. Tot i això, la setmana anterior
a la matrícula online, els nostres centres estaran oberts per a resoldre qualsevol dubte sobre
l'oferta programada i el nou procediment de matrícula.
Amb tot, el procediment utilitzat en anys anteriors obligava a totes les persones que desitjaven
matricular-se en la UP a desplaçar-se una vegada per a rebre la informació (no s'havien habilitat
ni la web ni les xarxes socials de la UP que avui en dia si funcionen), un segon desplaçament
per a fer la preinscripció, un tercer desplaçament per a consultar si havia aconseguit una plaça
després del sorteig, un quart desplaçament per a formalitzar la matrícula i un cinquè
desplaçament per a entregar el justificant bancari. Considerem que avui en dia, cinc
desplaçaments per a realitzar una matrícula són del tot excessius i xoquen absolutament amb
l'obligació de l'administració pública de facilitar els tràmits, procediments i informació respecte

dels recursos públics.
En este sentit, cal afegir que la Llei 39/2015 estableix l'obligatorietat d'habilitar l'accés per
mitjans electrònics als procediments de l'administració, un procediment que a més resultarà de
major accessibilitat per a persones amb discapacitats i persones que no poden realitzar tants
desplaçaments en els horaris d'obertura dels centres.
D'altra banda, i segons es constata precisament en la ponència de les últimes jornades tècniques
de la FEUP – Federació Espanyola d'Universitats Populars-, celebrades a maig de 2017, en el ús
de les xarxes socials s'ha diluït el biaix generacional.
Respecte a la seua primera pregunta, precisament la reserva del 20% de les places per a la
matrícula presencial amb ajuda de personal de la UP, s'ha realitzat pensant en les persones que
pogueren tenir dificultats per a l'accés a mitjans tecnològics. Amb la experiència de la
preinscripció del curs passat sabem que la major part de les persones prefereix acudir al
procediment online i ho pot fer perquè de fet el curs passat així va ser.
El termini d'inscripció no és el mateix, però el resultat seria el mateix si el termini fóra
simultani. Qui puga i ho desitge realitzarà la matrícula online sense moure's de casa. I qui no
puga accedir a l'opció online acudirà a la presencial en les dates que s'assenyalen, siguen abans
o després, i el 20% de les places seguirà estant reservat per a la matrícula presencial, siga en els
terminis que siguen. La discriminació, per tant, no existeix atés que la reserva del 20% de les
places es manté solament per a matrícula presencial, qualsevol que siguen les dates.

3.-ASSUMPTE: PODA DE PALMERES

En tots els carrers del següent llistat hi ha palmeres que és evident porten molt temps sense
podar-se, donant imatge d'abandó i, la qual cosa és pitjor, podent provocar accidents, danys i /o
lesions a vianants i vehicles, tant aparcats com en moviment, si aquestes fulles seques caigueres
des de gran altura.
Avinguda Joan XXIII, inclòs el jardí que es troba a esquena dels nombres 27, 29 i 31.
Carrer Federico Alcacer Aguilar

Carrer del Camp del Turia

Plz. De José María Giménez Fayos

Av. Maestro Rodrigo

C. Poeta Serrano Clavero

C. de la Safor

C. General Llorens

C. de la Reina Violant

Plza del Músico Fayos

Av. De Campanar

C. Salvador Cerveró

Avenida Tamarindos

Jardín en Plz. Vicent Andrés Estellés

C. Hernández Lazaro

C Sierra Martés, esquiva Av. Burjassot

C. Eduardo Soler y Pérez

C. Rafael Company

C. Santa Paula Montal

C. Guillen Ferrer

C. Miguel Navarro

Av. Burjasot

Plz. Policía Local

C. Fragata

Carrer Jorge Comín

Carrer Benissuera

Carrer de Terrateig

Carrer Carabela

C. de Luis Buñuel

C. Baptista Esteve Ximeno

C. de Rafael Alberti

C. Periodista Llorente

Carrer Gregorio Gea

C. del Rebollar

Plaza Tossal del Rey

Carrer Reus

Av. Hermanos Machado

Carrer Poeta Fernández Heredia

Av. De las Cortes Valencianas

Carrer Málaga

Avenida Pio XII

Carrer Visitación
Carrer Doctor Montoro
Carrer Platero Suarez
Carrer Ruaya
Carrer Ministro Luis Mayans
Avenida Portugal
Carrer Cañonero
Carrer Sarrión
Carrer Corbeta
Carrer Poeta Iranzo Simón
Carrer Belchite
Carrer Horticultor Galán
Carrer Villanueva de Castellón
Per aquest motiu es realitza les següents
PREGUNTES
1. Quan va ser l'última vegada que es van podar aquestes palmeres?
Les prioritats en la poda de les palmeres segueixen els mateixos criteris que la resta de l’arbrat:
perillositat, molèsties i altres causes. Existeixen intervencions anuals, cada 2 o 4/5 anys.
2.Quins el temps màxim aconsellable que ha de passar entre una poda i la següent?

Les palmeres Washingtonies es poden cada 4 o 5 anys, perquè no tenen risc de caiguda de les
palmes i perquè les barbes que provoquen les mateixes fulles beneficien la seua conservació.
Quan s’intervé també s’estudia l’estabilitat de les palmeres.
En les palmeres canàries la poda es du a terme cada 2 anys i es retiren les palmes seques.
En les palmeres datileres (femella) es du a terme la retirada del fruit tots els anys i es retira la
palma seca.
En les palmeres datileres (mascle) es du a terme la poda cada 2 anys i es retira la palma seca.
3.Quan està prevista la poda d'aquestes palmeres?
La retirada del fruit dels palmeres datileres i la fulla seca dels mateixes, s’està duent a terme en
aquests moments en tota la ciutat, donat que és du a terme sempre en estiu, quan fructifica el
fruit. Els palmeres canàries i els datileres mascle en campanya d’hivern, amb la cadència
indicada en la pregunta 2. Els palmeres washingtònies no tenen una temporada especial de poda
i és du a terme seguint la cadència marcada en la pregunta 2.
4.Quins són les raons per les que es prioritza la poda d'unes palmeres abans que unes altres?
S’ha detallat en la pregunta 1: Risc, retirada de fruit, molèsties i altres causes.

Pel Grup Popular es manifesta que al novembre es va sol·licitar la poda de l'eix Reus-Ruaya i es
va manifestar que es faria a la primavera.
El Vicepresident contesta que ja s'estan podant des de fa algunes setmanes.
Vicente Aparicio sol·licita que l'Ajuntament cedisca un lloc per als assajos de la banda de
Campanar.
Així mateix, manifesta que s'han disminuït les places en l'Escola Oficial d'Idiomes pel que
sol·licita que l'Ajuntament es dirigisca a la Conselleria competent perquè es procedisca a
l'augment de places.
6) Intervencions veïnals. / Intervencions veïnals.

Seguidament es passa al torn d'intervencions veïnals i una vegada finalitzades les mateixes
s'alça la sessió sent les 20h. 45 m.

