ACTA NÚM. 39 CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL CONSELL DE
DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL DIA
20 D’ABRIL DE 2016.

ASSISTENTS:
València, a les 19 hores, 11 minuts del dia
Presidenta:

20 d’abril de 2016, es reunixen en els locals
del C. M.A.P.M. de Montolivet siti en Pl.

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

Vicent Alcober Coloma s/n, els components
del Consell de Districte de la Junta

Vocals:

Municipal de Russafa que al marge es
relacionen.

Grup Compromís:
Orde del Dia:

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila
-Senyor Lluís Grau Gadea
-Senyor Dídac Botella Mestre

1º.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2º. Informe de la Presidència.
3º. Donar compte de les propostes dels Grups de
Treball.
4º. Mocions.

Grup Socialista

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

-Senyor José Miravalls Mingarro
-Senyor Josep Vicent Alcaide Olmos

Grup València en Comú

-Senyor Gabriel Riutort Martínez-Villaseñor

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

Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania

-Senyor Emilio Orts Hernández

Secretari:

-Senyor Vicent Morant Deusa

En la data i hora abans indicada, per la sra. Presidenta, Isabel Lozano, s’inicia la
sessió donant la benvinguda a tots els assistents.

1.- LECTURA I APROVACIÓ De l’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior pels vocals del consell
Municipal de Districte.

2.-.INFORME DE LA PRESIDÈNCIA. Inicia la Presidenta la seua
intervenció indicant que, en relació a la celebració d’un Consell de Districte
Extraordinari de la futura Junta Municipal dels Poblats del Sud, s’ha valorat que no
valia la pena la realització del dit Consell de Districte i que s’havia decidit la celebració
d’una reunió que es duria a terme el 25 d’abril a les 7 hores en l’Alcadía de Pinedo amb
els alcaldes pedanis i els col·lectius interessats.
En relació al projecte de Remodelació del Parc Manuel Granero es va
informar que la Junta de Govern Local, en la seua sessió de 15 d’abril havia acordat la
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rescissió del contracte de remodelació.
Va informar a continuació sobre la reunió celebrada al passat 13 d’abril en
el col·legi dels Salesians amb les societats musicals. Es va indicar que pretén potenciarse el tema i que es buscarà que acudisca més públic a les reunions.
Indica a continuació que estan previstes visites acompanyades a les Naus
de Ribes, sent les dates de les pròximes a realitzar els dies 16, 23, 30 d’abril i 7 de maig,
totes cauen en dissabte.
En relació a la proposta presentada pel Grup de Participació Ciutadana 15M de València en l’anterior Consell de Districte en què sol·licitaven la creació d’una
Comissió de Participació Ciutadana en la Junta de Russsfa, per la presidenta Isabel
Lozano es va proposar que es creara una subcomissió a este efecte, que s’enquadraria en
la Comissió de Benestar Social, si així s’aprova.
Informa que l’atenció ciutadana per part de la Presidenta de la Junta es
duria a terme en els locals de la Junta els primers dimecres de cada mes de 18 a 20
hores, especificant que els interessats o interessades poden sol·licitar ser rebuts escrivint
al correu electrònic de la Junta (jmruzafa@valencia.es).
Intervé en eixe punt el senyor Alejandro Fernández-Checa per a manifestar
que en el grup de treball de Benestar Social ja es van plantejar moltes qüestions a
debatre i que la creació d’una nova subcomissió podria suposar assumir massa
competències. El sr. Alcaide manifesta que les prioritats són diferents segons el tipus de
persones i el sr. Puchades indica que, a la vista de la legislació que es troba vigent en
estos moments, moltes de les funcions en l’àmbit de la participació es limitarien a la
recopilació i estudi de la documentació, la qual cosa permetria centrar-se en els
problemes específics del Districte. La discussió es prolonga amb la intervenció de
diversos veïns i veïnes i la pròpia Presidenta.

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

Intervé en este punt el vocal del grup Compromís el senyor Dídac Botella,
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que va passar a desenrotllar el corresponent informe, el contingut del qual és el següent:
“REUNIONS
Desde el darrer Consell de Districte la Comissió de Cultura s´ha reunit dos
vegades -22 de març i 18´d’abril de 2016.- En estes reunions s´han presentat, debatut i
consensuat les següents activitats culturals:
1. Itineraris per´l’horta de Catellar-l´Oliveral.
a L’activitat´consiteix en un recorregut per l’horta de Castellar organitzat
per membres de l’associació de veïns. El cost pràcticament era 0 euros però a proposta
del coordinador del grup, s´ha inclòs un pressupost mínim de 50 euros per oferir els
participants un petit esmorzar al finalitzar el recorregut.
b. S´han previst tres convocatòries del recorregut i, per tant, el cost total
de´l’activitat és de 150 euros.
c. En breu és concretaren els dates dels eixides.
2. Concursos diversos.
a. Fotografia. La temàtica per al concurs de fotografia fou votada d’entre
9 propostes diferents. Per gran majoria s´acordà que el concurs de fotografia girara al
voltant de´l’actual crisi dels immigrants i les mostres de solidaritat de la població envers
eixa problemàtica.
b. Concurs de relats curts. Modalitats:
c. Concurs de còmics. Aprofitant que la Biblioteca de Russafa està
especialitzada en còmics és proposa un un concurs d’elaboració de còmics. Tindrà dues
modalitats: menors de 20 anys i majors de 20 anys. El concurs també inclourà un taller
amb els guanyadors dels diferents modalitats. El premi dels guanyadors consistirà en un
lot de material de dibuix de qualitat.
Pressupost: 1450 euros.
3. Cinefòrum.
És tracta´d’un cicle de cinema relacionat amb la dóna. Les activitats
inclouen el material de projecció, debats amb les mateixes directores i presentacions
dels pel·lícules per part de professores universitàries especialitzades en la temàtica. És
vol abastir gran part del districte de Russafa i, per tant, s´han previst 6 passes de
pel·licules. Pressupost: 200x6= 1200 euros.
4. Teatre contra el soroll.
a. És tracta´d’una iniciativa per sensibilitzar els visitants de Russafa envers
4

el tema del soroll nocturn generat per la gran afluència a les terrasses. Consisteix en la
contractació d’un reduït grup d’actors i actrius que anirien pels carrers amb major
problemàtica de terasses i sorolls nocturns demanant que és respecte el descans dels
veïns’ d’una manera original i divertida per les visitants. En principi, el cost de
l’activitat està per determinar però la comissió de cultura ha considerat que és una
iniciativa interessant i nececessària i, per tant, considera oportú d´atorgar-li un
pressupost que no supere els 1.500 euros.
5. Un túnel per a tots.
a. La iniciativa consiteix en una acció urbana i artística organitzada pel
col·lectiu de Russafa Escènica en el túnel de la Gran Via per reclamar l’atenciód’este
punt negre de la ciutat. És netejaria la zona, s´hi posarien estors, és podria escoltar
música…Pressupost: 500 euros.
6. Ruta històrica per Russafa.
a L’activitat´consiteix en 4 visites guiades per la trama urbana de Russafa
amb un arquitecte que coneix molt be el tema de la gentrificació per parlar d’edificis
històrics i problemàtiques del barri. La iniciativa s´emmarcaria dins del festival de
Russafa Escènica. Pressupost: 500 euros.
7. Cinema i música jazz en directe.
a L’activitat´tindrà lloc a l’AlqueriaCoca del barri de la Torre. Consisteix
en el visionat de pel·lícules mudes relacionades amb la història antiga de la zona
musicades en directe pel grup de música Sedajazz. Pressupost: 1045 euros
8. Activitats musicals i bandes de música.
A l’espera de definir d’una manera mes clara les activitats relacionades
amb la música i les bandes del districte, s´ ha rereservat un pressuspost de 5000 euros en
este concepte.

RESUM COMPTABILITAT COMISSIÓ DE CULTURA

Premis: 1450 euros.
Saldo: 0 euros.
Activitats culturals:
Esmorzar als itineraris
horta per Castellar-Oliveral (3)

150,00 euros
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Cinefòrum (6)

1.200,00 euros

Projecte contaminació acústica

1.500,00 euros

Projecte Punt negre Gran Via

500,00 euros

Projecte itineraris culturals

500.00 euros

Projecte Alqueries Coca

1.045,00 euros

Activitats musicals (reserva)

5.000,00 euros

Total

9.895,00 euros

Saldo

5.790,47 euros

Vistes tots les anteriors activitats, el Grup de Treball eleva al Consell de
Districte la sol·licitud d’aprovació dels mateixes i la seua inclusió en la programació de
la Junta de Russafa.”
Sotmesa la proposta de gastos a votació, va obtindre 7 vots favorables
(Grups Compromís, PSPV-PSOE, València en Comú i Ciutadans), i tres abstencions
(Grup Popular).
A continuació, pel sr. Gabriel Riutort, vocal del grup València en Comú,
s’informa que la setmana pròxima es reunirà el grup de treball d’Urbanisme i Inversions
en Barris per a valorar els resultats del procés de consulta ciutadana. Indica que s’han
aprovat 30 projectes en l’àmbit territorial de la Junta, els quals es troben exposats en la
web municipal. Exposa a continuació les línies generals relatives al procés de
deliberació i consulta a la ciutadania sobre la modificació de línies d’autobusos de
l’EMT. El document aportat a este efecte diu:

“PROCÉS DE DELIBERACIÓ I CONSULTA A LA CIUTADANIA SOBRE LA
MODIFICACIÓ DE LÍNIES D’AUTOBUSOS DE L’EMT

L’EMT, en col·laboració amb la Delegació de Participació Ciutadana, durà a cap un
procés de deliberació i consulta sobre la modificació i incorporació de noves línies
d’autobusos que començarien a operar en el mes de juliol.
Els grups de treball d’Urbanisme i Inversions en Barris de les Juntes Municipals de
Districte seran els espais de trobada i diàleg sobre això. Per la qual cosa, les persones
que encara no es troben inscrites en estos grups de i vullguen participar en este procés
consultiu, podran inscriure’s en ells fins al dia 3 de maig. Per a això hauran d’omplir a
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este efecte el formulari d’inscripció que es troba en la pàgina web municipal de
Participació Ciutadana i entregar-ho en la seua Junta Municipal de Districte de
referència.
El personal de l’EMT serà l’encarregat de donar tota la informació sobre la proposta de
modificació i incorporació de noves línies d’autobusos.
Este procés deliberatiu i de consulta es desenrotllarà per part dels grups de treball
d’Urbanisme i Inversions en Barris de les Juntes Municipals de Districte, en dos
sessions:
1ª sessió. Del 16 al 20 maig 2016.
En ella es presentarà la metodologia de treball i es donarà la informació corresponent a
la proposta de modificació i noves línies d’autobusos per part de l’EMT perquè els
participants dels Grups de Treball puguen presentar propostes i suggeriments.
2ª sessió. Del 30 de maig al 3 de juny 2016.
En esta sessió, es presentaran les propostes i suggeriments per part de la ciutadania per a
realitzar un debat i diàleg sobre les mateixes, en relació als temes següents:
a. Itineraris de les línies d’autobusos.
b. Localització de les parades d’autobusos.
c. Horaris i freqüències de pas.
d. Mecanismes de difusió i propaganda de les noves modificacions.
Les propostes que siguen consensuades en els grups de treball d’Urbanisme i
Inversió en Barris de les Juntes Municipals de Districte, seran elevades a la taula de
Mobilitat.”

4. MOCIONS.

No es van presentar mocions en este ple del Consell Municipal de Districte.

5. SUGGERIMENTS I PROPOSTES.

Intervé en este punt el senyor José Miravalls per a exposar la problemàtica
7

relativa als arbres que es troben ubicats davant de l’església de Castellar. Indica que
els dits arbres generen problemes com el perill d’esvaró per als transeünts a causa de
la caiguda de fulls, l’alçament de voreres i calçades, generació d’excrements degut
als pardals que nien en ells, i falta d’espai, per la qual cosa sol·licita siguen
emplaçats en un altre lloc, com així s’ha sol·licitat per registre d’entrada,
acompanyant la petició amb moltes firmes.

6. PRECS I PREGUNTES

Pel senyor Javier Terrádez Amat es llig el document que s’adjunta com
Annex I a la present acta.
Pel senyor Josep Martínez Peiró, en nom i representació de l’entitat
“Russafa descansa” es presenten tres fulls de participació. El primer d’ells diu:
“-Acords i propostes d’actuació derivades de la taula de contaminació acústica Gran
Vía-Russafa derivades de la reunió inicialment prevista per abril 2016.
-Relació de locals i establiments instalats amb infraccions, incompliments,
sancionats derivats de la inspecció acordada en la Mesa del Soroll de Gran ViRussafa a petició de les diferents associacions veïnals i hosteleres de Russafa que hi
participen”.
En el segon full de participació, exposa:
“En desembre de 2014 entrà en vigor la limitació d’obertura de nous locals
hostalers a Russafa, fixant-se distàncies i densitat per modalitats d’establiments, al
tems que s´especificava, entre altres mesures, que els existens és mantindrien en les
“condicions”d’eixe moment.
En l’anterior convocatòria d’esta junta de districte de 26/02/15 este
col·lectiu veïnal va demanar la relació de nous locals oberts des de la vigència de tal
limitació. Al’espera de tal contestació, demanem que els locals/baixos de les finques
/carrers següents.
-Romeu de Corbra, 19, Cadis 55
-Cadis 68.
-Mestre Josep Serrano 8/local amb ambientació musical.
-Meste Josep Serrano/Pintor Salvador Abril, 13.
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-Dénia 31, dreta.
-Vivons 30, local de menjars a domicili amb terrassa.
-Gran Via Germanies 17/Cadis 1.
Siguen inspeccionats, comprovats els expedients d’obertura en procés de tramitació,
les corresponents declaracions reponsables d’obertura i/o llicències ambientals en el
cas d’edificis protegits i, especialmen, la seua resolució negativa d’obertura en el
cas que no és complisca la limitació establida en tots el seus termes, donat que han
obert, estant en procés´d’obres i/o han alterat els condicions de desembre de 2014.
Tot això, al marge de traslladar als departaments municipals responsables de tals
tràmits el deure ineludible de complir la normativa i/o ordenances municipals
vigents, especialment la que limita l’obertura de nous locals a Russafa i/o les seus
“condicions”.
En la tercera d’elles, exposa:
“La principal problemàtica de l’actual barri de Russafa és l´associada a la
saturació generald’activitats hostaleres. Ës per això que demanem si´l’actual govern
municipal:
1. Te delimitades les zones i carrers amb aglomeracions i consum
d´alchol en les vies publiques que tenen com a resultat:
La desprotecció dels drets bàsics per soroll i vibracions (contaminació
acústica) i brutícia associada als entorns i horaris de lounge-bras,
discopubs, discoteques i afters incloent tendes de conveniència i depatxos
de menjar i forns, tots oberts de matinada.
2. Te previstes algunes mesures de desaturatció acústica en els anteriors
zones i carrers associades a la proliferació´d’activitats en tot el terme.
3. 4. Te delimitats els carrers i creuaments saturats de terrasses, alguns
amb “macroterrasses”, els efectes dels quals son soroll, aglomeració,
clientela a les seues portes, sobreocupació, brutícia, inaccesibilitat pels
seus residents i dificultats de mobilitat persones majors, menuts i en
general veïns.
4. Relació detallada queixes, denuncies presentades en el 1er semestre de
2016. Sancions i expedients oberts en el periode i locals tancats o en
expedient de tancament obert”.
El full de participació del senyor Daniel Herrero Ginovart, presentada en
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nom i representació de l’A.A.V.V. Devesa Font de Sant Lluís, manifesta:
“En la Fonteta han començat les obres del PAI Metge Chapí. Ens agradaria
saber:
-No ha patit modificació del pla que es va aprovar al seu dia.
-Orde d’execució de les obres previstes: derrocaments, urbanització i obra
nova”.
El senyor Vicente Manuel Rostall Viño, manifesta:
“Solucions jardins i places zones d’oci.
Màquines de gimnàstica de persones majors (FONTETA DE SANT
LLUÍS)”.
La senyora Leonor Pretel Piqueras, en nom i representació de l’A.A.V.V.
Malilla, manifesta:
“Biblioteca: horaris d’obertura desastrosos per tancaments continus.
Col·legi Fernando dels Rius. Escassetat de mitjans.”
I no havent-se sol·licitat cap torn de paraula més, i sent les 20 hores, 30 minuts, per
la sra. Presidenta, Isabel Lozano, es va donar per alçada la sessió.

PRESIDENTA DE LA

SECRETARI DE LA JUNTA

LA JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPAL DE RUSSAFA

……

DE RUSSAFA

ISABEL LOZANO LÁZARO

VICENTE MORANT DEUSA
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