ACTA Nº 46 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL DÍA 24 DE
GENER DE 2018.

ASSISTENTS:
En València, essent les 19 hores 5 minuts
Presidenta:

del dia 24 de gener de 2018, es reunixen
en les locals de la universitat Popular Na
Rovella, situada en c./ Arabista Ambrosi

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

Huici s/n els components del Consell de la
Junta Municipal de Russafa que al marge
es relacionen.

Vicepresident:

-Senyor Ramón Vilar Zanón

Orde del Dia:
1º. Informació por la EMT sobre els canvis

Vocals:

de las línies d´ autobusos.
2º Lectura i aprovació de l´ acta de la
sessió anterior.

Grup Compromís:
3º Informe de la Presidència.
4º.Donar compte de les propostes dels
-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

Grups de Treball..

-Senyor Dídac Botella i Mestre

5º. Mocions i preguntes.

-Senyor Jordi Durban Sánchez

6º. Suggeriments i propostes.
7º. Intervencions veïnals.

Grup Socialista

-Senyor José Miravalls Mingarro

-Senyora Pilar Suárez Lluch

Grup València en Comú

-Senyora Glòria Martínez Navarro

Grup Popular

-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Senyora Cristina Diego Martí.

Ciudadans-Partit de la Ciutadania

-Senyor Antonio Cervera Briones
-Senyor Lucas Andrés Lara

Secretari:

-Senyor. Vicent Morant Deusa

En la data i hora dalt indicada, per la sra. Presidenta, Isabel Lozano, s´ inicia la sessió
donant la benvinguda a tots els asistents procedint-se a continuació a tractar esl següents punts
de l´ Orde del Dia:

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

2.- INFORME DE LA PRESIDÈNCIA.
Per la senyora Isabel Lozano s´ informa que en el procés participatiu d inversions en
barris finalitzat en decembre de l´ any anterior, es presentaren 562 propostes, de les que 94
passaren la primera fase, 47 arribaren a la fase de viabillitat técnica, sent finalment 11 les
elegides. Estes són:
1. Plantes d´ energia solar en edificis municipals.
2. Peatonalitzar la plaça de l´ Ajuntament per sempre.
3. Banys públics en el jardí del riu Túria.
4. Pèrgoles fotovoltaiques i mobilitat sostenible.
5. Il·luminació sotenible sota el pont del riu Túria.
6. Una València més verda.
7. Carril bici en GGVV Ferran el Catòlic- Ramón i Cajal.
8. Wifi públic als barris de València.
9. Soterrament de contenidors de residus urbans en nuclis històrics.
10. Carril bici en la Avinguda de Primado Reig.
11. Millora de l´eficiència energética de la instal·lació d´enllumenament.
La Senyora Presidenta indica que han participat en el procés 12.897 persones
(2,60%) del cens), el que suposa que han votat més de sis-centes persones respecte a l¨ any
anterior, i que, al seu parer, mostra la voluntat participativa de la ciutat. Indica tot seguit que el
proper 8 de febrer a les 5h. 30m. en la sala de premsa de l´ Edifiici de la Tabacalera es
realitzarà una jornada d´ avaluació del procés.
Respecte a l´ estat d´ execució dels projectes aprovats en consultes anteriors, s´ han
executat 12 corresponnnts a la consulta 2015-2016, trobant-se 4 en fase d¨ execució. Pel que
fa als projectes aprovats en la consulta 2016-2017, s´han executat 8 projectes.

Entrant en la matèria del pressupost adjudicat a la Junta Municipal, este será de
18.00 euros (18% del total). S´ adjudicaran per a l´ apartat de Premio i Beues 3.800 euros
(19% del total).
Assenyala que les Bases del nou Reglament de Participació Ciutadana foren
aprovades pel ple Municipal el passat mes de decembre i que el Reglament de Participació i el
de Transparència es refondran en un text únic.
Informa tot seguit sobre la próxima creació de tres noves juntes muncipals: Pobles
del Sud, Pobles del Nord i Pobles de l´Oest. S´ assenyala que les esmentades juntes
comptaran amb un secretari/a, dos auxiliars administratius i un tècnic/a volant per a les tres
juntes. S´ espera que entren en funcionament a finals de febrer.
S´ informa sobre la actualizació del Registre Municipal d´ Entitas, indicant que s´ha
concedit a les entitats inscrites en l´esmentat registre un termini de dos mesos per a actualitzar
les dades, ja que les entitats que no ho feren en este termini serien donades de baixa, poden
remetre les dades corresponents a les actualitzacions al correu del Servici.
Respecte a la qüestió de les dates per a celebrar els pròxims Consells Municipals de
Districte Isabel Lozano indicà que les dades previstes per a la seua celebració serien els
prropers 11 d´ abril, 4 de juliol i 17 d´ octubre.
Tot seguit intervé el senyor Josep Enric García Alemany, gerent de la EMT,
disculpant el seu retard degut a una equivocació relativa al lloc de celebració del Consell de
Districte.
Explica que es van a produir nou canvis en las línies de la EMT que són degudes a
les demandes dels usuaris instrumentades en moltes ocasiones a través dels procesos
participatius. Informa que els canvis es van a produir a finals del mes de febrer.
Indica que la línea 18 modificarà el seu recorregut per arribar a l´ Hospital dr. Peset,
atenent així a les reivindicacions formulades pels veïns de Malilla.
Respecte a la línia 25 s´ assenyala que finaltizarà en el carrer Navarro Reverter, per a la qual
cosa es construirà un intercanviador de transports en la plaça Porta de la Mar.
La línea 95 passarà pel pont de l´ Exposició i

connectarà amb l´ esmentat

intercanviador de transports.
La línia 2 passarà a denominar-se línia 92 i es dotarà amb autobusos articulats
híbrids.

Les línies 3 i 41 es fusionaran i passarà a denominar-se línea 93. Augmentarà la
seua freqüència i arribarà al front marítim.
La línia 1 passarà a denominar-se 94,i arribarà fins a Campanar.
La línea 29 s´anomenarà 98 i prolongarà el seu recorregut fins la Malvarrosa als caps de
setmana.
Indicà tot seguit que es van a comprar 14 autobusos artículats híbrids.
Amb posterioritat intervingueren alguns veïns/es i associacions veínals sol·licitant
informació sobre el funcionamient de determinades línees.

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

Per la senyora Glòria Martínez Navarro es presentà el següent informe:
Des del darrer Consell de Districte celebrat el 18 d´ octubre passat, el Grup de Treball d´
Urbanisme i Inversions en Barris s´ ha reunit en dues ocasions: el 2 de novembre i el 4 de
decembre.
En la reunió del 2 de novembre estiguerem informant de les novetats en la tercera edició de
“decidim València” i amb aquesta finalitat, vàrem comptar amb la presència de Mireia Biosca,
assesora de la Regidoria de Participació Ciutadana. A més a més, s´ acordà crear un Grup de
Treball de Comerç, com un subgrup d´ Urbanisme.
En la reunió del 4 de decembre vàrem parlar dels projectes d´ inversió que passaren a la fase de
votació, dels que foren rebutjats pels tècnics de l´ Ajuntament i dels punts de votació.
En ambdues reunions es feren crítiques a esta nova edició de la consulta ciudadana y s´ aportaren
propostes de millora. Les més importants foren les següents:
-

Seguixen apareguent projectes que suposen grans inversions i que hauria d´escometre l´
Ajuntament per sí mateix. Si s´ opta per projectes d´ inversió en la ciutat, es deixa d´
assistir o cobrir determinades necessitats de barris que d´altra manera no podrien fer-se.
Es proposa que en les pròximes convocatòries no s´ arrepleguen propostes que
corresponguen al pressupost d´ inversions de l´ Ajuntament.

-

En algunes ocasions, els ciutadans no coneixen bé els llocs als que es referixen les
propostes. Es proposa poder utilitzar recursos digitals (com fotografíes, vídeos, etc.) dintre
de la presentació dels projectes, per a permetre que veïns i veïnes puguen fer-se una idea

més concreta d´on es vol actuar, què és vol fer i quins són els objectius que es pretenen
aconseguir.
-

Alguns dels projectes han sigut rebutjats pels tècnics de

l´Ajuntament perquè no

acomplixen las bases, és a dir, no són inversions, no són competència municipal, etc. Amb
el consegüent desànim per part dels seus promotors i de totes las persones que donen el
seu recolzament. Es proposa que en pròximes convocatòries es separe la fase de
presentació de propostes por una banda, i la d´ atorgar recolzaments per l´altra. D´
aquesta forma sóls podrien ser recolzats els projectes que acomplisquen les bases. Les
propostes presentades que no acomplisquen las bases serien publicades, ja que
reflectixen inquietuts i necessitats de la ciutadania, per no pasarìen a la fase de sol·licitud
de recolzaments, ni a valoració per part dels tècnics.
-

Seria bo que existira un temps de “rèplica” dels promotors davantant les decisions dels
técnics que emeten els informes desfavorables. Es proposa que, abans de desestimar els
projectes presentats i recolzats pels ciudatadans, els técnics es posen en contacte amb el
promotor de la proposta i li concedisquen un breu termini d´ al·legacion per tractar de
trobar alguna solució.

-

Es va remarcar l´anomenada “brexta digital” i les poques oportunitats que es dóna a
determinats ciutadans amb menys coneixements tecnològics per votar. Ese proposa que s´
habiliten alguns llocs, dies i hores per fer votacions presencials.

Algunes de les personas presents en la reunió del dia 4 de decembre mostraren el seu descontent
amb els informes de no viabilitat emessos pels técnics de l¨ Ajuntament. Voldrien fer preguntes
sobre determinades decisions, però no saben a qui dirigir-les. En este sentit, es comenta per part
de la coordinadora, que les preguntes poden presentar-se per escrit en el próxim Consell de
Districte. Mentrestant, ella mateix s´ofereix a recollir les preguntes que i haja, fer-les arribar als
servicis competents i a transmetre la resposta a la persona interessada. Amb aquesta finalitat, es
crea la següent direcció de correu electrònic: grupotrabajojunta@gmail.com.
Amb posterioritat a esta reunió, es reberen preguntes relacionades amb tres projectes d´ inversió
desestimats per l´Ajuntament:
1) Pacificar el tràfic en Peris i Valero.
2) Banys públics auto-netejables al carrer .
3) Centr Integral d´ Ajuda Per a Persones sense Llar.

Estes preguntes es remeteren als tècnics de participació de l´ Ajuntament sense que fins al
moment s´ haja obtés resposta, per a la qual cosa s´ aconsellà a les persones que les feren que
las presenten per escrit en este Consell.

El remetent de la pregunta sobre el Centre Integral d´ Ajuda Per a Personas sense Llar proposava
que, a través dels Grupo de Treball de Urbanisme i de Benestar Social, així com del Consell de la
Junta Municipal de Russafa, es faça un seguiment d´ este tema i en cada reunió s´ informe de la
seua evolució. Per esta raó, remetem el correu a Pilar, coordinadora del Grupo de Treball de
Benestar Social.

INFORME COMISSIÓ DE CULTURA
Consell de Districte nº 46 (24 Gener 201)
Pel senyor Jordi Durban Sánchez, vocal-coordinador del Grup de Cultura, es
presentà el següent informe:

Des del darrer Consell de Districte celebrat el 18 d’Octubre de 2017, el grup de treball de
Cultura de la Junta del Districte de Russafa s’ha reunit en una ocasió (13 de Desembre de
2017). A la reunió hi van acudir el vocal del PSOE, de València en Comú i de Ciutadans i una
molt reduïda representació de persones inscrites al grup de Cultura i representants de
diferents associacions. En aquesta reunió, convocada a la seu de la Junta de Districte a les 19
hores, es van parlar i debatre els següents assumptes de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1. Planificació del Pressupost 2018 i Proposta d’activitats
2. Premis de Falles 2018.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Planificació del Pressupost 2018 i Proposta d’activitats
Les possibles activitats que es podrien programar per a l’any 2018 són les següents bo i
considerant la possible cancel.lació i/o reducció de les mateixes per acord del Grup de Treball:

a. Publicitat. En aquest apartat entren el pagament al dissenyador, un roll-up amb el logo de la
Junta i la cartellera per a les activitats.

b. Concursos. Es proposa mantindre els concursos existents, i el coordinador planteja la
possibilitat de fer un concurs de dibuix per a les escoles, probablement amb una temàtica de
caràcter social.

c. Itineraris. L’A. VV. de Castellar-L’Oliveral continua proposant els itineraris per l’horta, encara
que probablement algun dels itineraris puga canviar la seua durada i distància. També es
planteja, per part del tècnic la possibilitat d’afegir alguns itineraris interessants per altres barris
del districte.
d. Teatre. Es considera que potser el pressupost de les tres obres siga excessiu, per la qual
cosa es proposa baixar el nombre d’actuacions o bé demanar que es rebaixe una mica el preu
d’aquestes.

e. Cinema. Es planteja mantindre la projecció de 3 pel.lícules, donat que no és excessivament
cara.

f. Activitats Infantils. Al llarg de 2017 es programaren 4 contacontes i tres activitats de la
Maleta de la Ciència. La proposta es mantindre-les, però ajustant-les a les peticions que hi
puga haver.

g. Promoció Esportiva. En aquest cas parlem de l’activitat de assistència a la competició de
vela llatina al Perellonet, que costà 240 €. En aquest cas no hi havia una proposta clara de
continuar o no.

h. Activitats Musicals. Aquest apartat és el més important, proporcionalment, del pressupost,
perquè suposa les actuacions musicals en tots (o quasi) els barris. Es decideix mantindre
l’activitat, i el coordinador aporta la idea de contractar un parell de grups més que canten en
valencià, perquè es considere la possibilitat de contractar-los per alguna activitat concreta.

i. Col·laboració amb entitats. L’any 2018 conviuran quatre festivals al districte: València Negra,
Russafa Escènica, Balconades i Russafart. Per la qual cosa la proposta és dedicar 600 € per
contribuir a cadascun dels festivals.
j. Tallers. En el cas dels tallers, tot i que semblen interessants, es proposa mantindre el
d’introducció al teatre per adults i l’infantil, però no continuar amb el de risoteràpia, donat que
no es tracta específicament d’una activitat cultural. Es planteja la possibilitat d’introduir un taller
d’introducció a la dansa.

Amb tot, el Grup de Treball de Cultura proposa al Consell del Districte l’aprovació de les
següents despeses per a l’any 2018:

1. Publicitat i exposicions: 1750 €
2. Falles: 1850 € què inclouen premis, dinar, entarimat, so i llum, taxi i ambulància.
3. Itineraris: 500 €
4. Premi Institucional: 800 € per als premis i el càtering.
5. Teatre: 1.800 €
6. Cinema i debat: 300 €
7. Activitats infantils: 1090 €
8. Activitats Musicals: 6.500 €
9. Col·laboració amb els Festivals del Districte: 2.400 €
10. Tallers: 1200€
11. Concursos: continuar amb els quatre concursos tradicionals, Relat Curt (1.600 €), Còmic
(600 €), Científic-Tecnològic (650 €) i Fotografia (750 €).

Total Activitats Culturals: 18.430 €
Total Concursos: 3.600 €

2. Premis de Falles 2018
En aquest punt es passa a discutir de les opcions per al lliurament dels premis de falles per a
2018.
Es van plantejar l’opció de realitzar el festival fora del dia 16. Per això es van exposar
arguments a favor i en contra.
* A favor. En un espai tancat, permet fer un lliurament més dinàmic, amb actuacions, etc. i fer
una explicació més detallada de les raons per la que la falla ha estat premiada.
* En contra. La postura de moltes falles que volen arreplegar el premi el dia 16 i poder lluir-lo
en la seua falla. En cas de fer-ho un altre dia, s’hauria de determinar quin dia, previ a la
setmana fallera.

L’altre punt de discussió va ser la quantitat de premis a repartir. Després de diferents opinions
expressades, i amb l’opinió tècnica de Josep Lluis Marín, present en la reunió com a assessor
de la Regidoria de Cultura Festiva, es va arribar a l’ acord de plantejar el lliurament de cinc
premis per sector: Crítica municipal i de barri, Trajectòria Fallera, Recuperació de les
Tradicions, Compromís Social i Protecció del Medi, per cadascú dels sis sectors, suposant
un total de 30 premis. Tanmateix, s’acorda demanar informació sobre les activitats a
cadascuna de les falles i visitar només aquelles que hagen enviat la informació. Per a tot això
es mantindria aproximadament el pressupost de 2017.

I amb això es dóna per finalitzada la sessió a les 20.40 hores.

CONCEPTE

ACT CULT I ESP

%
Pressupost

18.000,00 €
EXPOSICIONS I PUBLICITAT
Tarjetons
Disseny+cartells+rollers (266,20)
SUBTOTAL
FALLES
Dinar jurats
Llibrets i cartells
Premis
Entarimat, so, llum

PREMIS % PREMIS
3.800,00 €

0,00 €
1.750,00 €
1.750,00 €

0,00 €
9,72%
9,72%

400,00 €
0,00 €
800,00 €
300,00 €

2,22%
0,00%
4,44%
1,67%

Varis (taxi+ambulància)
SUBTOTAL

350,00 €
1.850,00 €

1,94%
10,28%

CONCURS CIÈNCIA
Premis
SUBTOTAL
MANZANA PERDIDA DE RUZAFA
SUBTOTAL
ITINERARIS+PASSEJOS
Catering
SUBTOTAL

0,00 €

0,00%

500,00 €
500,00 €

2,78%
2,78%

CONCURS RELAT CURT
Premis
Detalls jurats
Plaques
SUBTOTAL
PREMI INSTITUCIONAL
Premis
Catering
Pins
SUBTOTAL
RUSSAFA BAIXA LA VEU
Pagament
Publicitat
Altres
SUBTOTAL
MOSTRETA TEATRE
Lloguer Sala
Programes
La Manta al Coll
SUBTOTAL
CICLE CINEMA I DEBAT
Pe.lícules i pagament drets
Conferenciantes
Programas
SUBTOTAL
CONCURS DE FOTOGRAFIA
Premis
Cartelleria
Plaques

300,00 €
500,00 €
0,00 €
800,00 €

1,67%
2,78%
0,00%
4,44%

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00 €
0,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €

0,00%
0,00%
10,00%
10,00%

300,00 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €

1,67%
0,00%
0,00%
1,67%

650,00 €
650,00 €

17,11%

1.600,00 €
0,00 €
0,00 €
1.600,00 €

42,11%

750,00 €
0,00 €
0,00 €

Agradïments jurats
SUBTOTAL

0,00 €
750,00 €

19,74%

CONCURS COMIC
Premis
Animador
SUBTOTAL

600,00 €
0,00 €
600,00 €

15,79%

ACTIVITATS INFANTILS
Teatre Infantil
Contacontes
Maleta Ciència
SUBTOTAL

0,00 €
720,00 €
370,00 €
1.090,00 €

0,00%
4,00%
2,06%
6,06%

240,00 €
240,00 €

1,33%
1,33%

ACTIVITATS MUSICALS
Pagament societats etc
Pagaments Grups
Pagament Corals
SUBTOTAL

6.500,00 €
0,00 €
0,00 €
6.500,00 €

36,11%
0,00%
0,00%
36,11%

COL.LABORACIÓ AMB ENTITATS
Jarit
Russafa Escènica
València Negra
Russafart
SUBTOTAL

600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
2.400,00 €

3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
13,33%

TALLERS
Taller teatre per adults
Tallers Risoteràpia
Taller teatre infantil
Taller dansa infantil
SUBTOTAL

300,00 €
250,00 €
350,00 €
300,00 €
1.200,00 €

1,67%
1,39%
1,94%
1,67%
6,67%

PROMOCIÓ ESPORTIVA
Gastos (barques Perellonet)
SUBTOTAL

TOTAL

18.430,00 €

3.600,00 €

ROMANENT
MODIFICACIÓ CRÈDITS

-430,00 €
0,00 €

200,00 €
0,00 €

INFORME DEL GRUP DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL

Per la senyora Pilar Suárez Lluch es presenta informe en el que, entre altres qüestions,
manifesta que s´està a l´espera de la data de reunió amb ACTIVA i amb la FEDERACIÓ
D´ASSOCIACIONS DE VEÏNS.
Manifestà que s´ha enviat un correu per coordinar una reunió amb la policia sobre
seguretat al carrer i en les llars.
S´indicà als veïns que el 12/12/2017 tingué lloc una reunió amb la regidora de Servicis
Socials, Rosana Muñoz, Indicà que la regidora de Servicis Socials ha posat a la disposició del
grup de treball la informació de la convocatòria de subvencions per a projectes d´inversió
col·laborativa (COLABORA) que té per objecte la financiació de projectes d´interés socials i
d´intervenció comunitària presentades per entitats sense ànim de lucre.
S´informà que hi ha un projecte del´Ajuntament per a la construcció de vivendes socials
sense ànim de lucre en el barri de Malilla.
Es proposà una reunió amb els responsables de l´organització de l´equip que es dedica a
posar en pràctica les cooperatives de vivendes.
S´informà dels beneficis que suposa este tipus de cooperatives:
-Aconseguir el dret a la vivenda.
-Aconseguir acabar amb l´especulació.
-Es posa en marxa juntament amb la participació de la societat la rehabilitació d´alguns
barris que en molts casos, degut a l´abandó es van degradant. I que, amb esta proposta,
tornaran a ser zones vives. I es contribuix a posar en pràctica valors de cooperació.
.

4. MOCIONS I PREGUNTES.
Pel grup municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania es presentaren dues mocions i una
pregunta, el texte de la qual s´ exposa tot seguit:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS ANTONIO
CERVERA EN EL SEU NOM, i EN DEL GRUP MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRICTE DE RUSSAFA.
En l´ edició de 2017-2018 dels pressupostos participatius l´ equip de govern municipal, encapçalat
en este àmbit per la regidora delegada de Participació Ciutadana, Neus Fábregas, ha portat a
terme una consulta de Projecto de Ciutat, amb un àmbit d´ actuació de “tota la ciutat”,
sobrepassant l´ àmbit de distrcite de les edicions anteriors de 2015-2016 y 2016-2017.
No tenim com objecte exclussiu d´ esta moció criticar les modificacions del sistema portat a terme
per a esta edició dels pressupostos participatius, tot i que per al grup municipal Ciutadans Cs esta
convocatòria sols va a desentrollar 11 projectes en lloc dels molts més nombrosos d´ edicions
anteriors que estos comprenien actuacions més properes als veïns i els seus barris. Tot això,
creIem que és una “cortina de fum” per poder recuperar temps perdut, aconseguir tancar els
projectes pendents d´ anys anteriors i no entrar de nou en una edició de més de 50 projectes que
haguera suposat el fracàs absolut dels pressupostos participatius en 4 anys de desgovern del
tripartit en València.
Tot i això, la situació actual dels projectes pendents dels pressupostos participatius d´ edicions
anteriors és digna de subrratllar-se. De l´ edició de 2015-2016, amb dades de la Web de
decidimVLC de 03-01-2018, encara resten per executar un total de 3.451.145 € dels 7 milions de €
posats en joc en esta edició; i de l´ edició de 2016-2017 resten per executar encara un un total de
6.131.435 € dels 7 milions totals. En conclusió, de dues edicions anteriors queden per executar
9.852.580 € dels 14 millones de € posats en joc, ol que suposa un 70% per executar.
I el que és també significatiu, no hi ha un districte de València on tots els projectes de les dues
edicions anteriors estiguen ja executats.
En el cas concret de l´ àmbit de la Junta de Districte de Ruzafa queden per executar els següents
projectes:
Distrcicte

Edició
any

Número
de
proposta

Títol

Pressuptost

Unitat

Fase d´
ejecució
actual

Percentatge
desentrollat

L'Eixample

L'Eixample

20152016

20152016

2016L'Eixample
2017

L'Eixample

20162017

2016L'Eixample
2017

201600073

Proposta
Ajuntament. Carril
bici en la av. Regne
de Vallència

250.000,00
€

Mobilitat
Sostenible

Tramitació

50%

Proposta
Ajuntament. Millora
de l´ accessibilitat en 44.629,00
parades del
€
transport urban de
L'Eixample

Mobilitat
Sostenible

Tramitació

50%

314

REMODELACIÓ DEL
PARC MANUEL
GRANERO

45.480,00
€

Jardineria

Execució

75%

301

INSTAL·LACIÓ
SONÒMETRES.
MAPA DEL SOROLL
RUSSAFA

205.000,00
€

Contaminació
Acústica

Tramitació

50%

MobilitaT
Sostenible

Tramitació

50%

28.851,00
€

Mobilitat
Sostenible

Tramitació

50%

201600065

17

PALMERAL I CARRIL
66.000,00
BICI EN LA GRAN VIA
€
DE GERMANIES
Proposta
Ajuntament.
Millora de l´
accessibilitat en
parades del
transport urbà dels
Pobles delSsud

Poblats
del Sud

20152016

201600104

Poblats
del Sud

20152016

201500479

Condicionament de
140.000,00
parcs per Castellar€
l´Oliveral

Jardinería

Tramitació

50%

523

REMODELACIÓ
PLAÇA PORTADORS 100.000,00
DE LA VERGE €
PINEDO

Jardineria

Tramitació

50%

90.559,00
€

Obres de
Infraestructura

Execució

75%

39.000,00 Manteniment de

Execució

75%

Poblats
del Sud

20162017

Poblats
del Sud

20162017

103

ACCESSIBILITAT i
ADEQüACIÓ
AVINGUDA REAL DE
MADRID.

Poblats

2016-

399

VIA VERDA DEL
FORN D´ALCEDO A

del Sud

SEDAVI. PRIMERA
FASE: ACCESSOS
URBANS.

2017

€

Infraestructures

524

PARC
SOCIALITZACIÓ
GOSSOSS EN LA
TORRE

60.000,00
€

Jardineria

Redacció

25%

60.000,00
€

Jardineria

EXecució

75%

Poblats
del Sud

20162017

Quatre
Carreres

20162017

306

AMPLIACIÓ I
RENOVACIÓ PARC
ANTIC MERCAT
MONTOLIVET

Quatre
Carreres

20162017

85

CARRIL BICI
INSTITUT OBRER
VALENCIÀ

250.000,00
€

Mobilitat
Sostenible

Tramitació

50%

Quatre
Carreres

20162017

331

CARRIL BICI PEL RIU
FINS PONT DE LA
FÓRMULA 1

21.000,00
€

Mobilita
Sostenible

Tramitació

50%

323

ADQUISICIÓ D'UN
PANNEL ELÈCTRIC
PER A POSAR
Servicis Centrals
2.420,00 €
Tramitació
INFORMACIÓ SOBRE
Técnics
ACTIVITATS DEL
BARRI

50%

299

INSTALACIÓ BANCS
DAVANT DE L´
AMBULATORI
CENTRE DE
ESPECIALITATS
MONTOLIVET

17.500,00 Manteniment d´
€
Infraestructures

Execució

75%

302

INSTAL·LACIÓ
D¨APAREllS DE
GIMNÀSTICA PER A
MAJORS EN ESPAIS
OBERTS

40.000,00
€

Jardineria

Execució

75%

321

INSTAL·LACIÓ
VORERA FIXA EN
CORBA ACTUAL D´
ESCOCELLS FRONT
CENTRE DiA
PERIFÈRIA

40.708,00
€

Manteniment d´
Infraestructures

Execució

75%

Quatre
Carreres

Quatre
Carreres

Quatre
Carreres

Quatre
Carreres

20162017

20162017

20162017

20162017

D´altra banda, el dia 24 de novimbre de 2017, en Junta de Gobvern Local, la regidoraa Delegada
de Participació Ciutadana, Neus Fábregas impulsà una moció sobre “coordinació amb les
regidories i servicis que impulsen processos participatius”.
Per tant, després de la moció que habilita la regidora Delegada de Participació a la “coordinació”,
teóricament s´obri una nova vía per millorar l´ eficiència dels procesos participatius i de les
execucions, tenint suposadament més garanties de control i seguiment.
Por tot allò exposat, el vocal que subscriu, formula les següents
PROPOSTES D´ ACUORD:
Primera. Que des de la Junta Municipal de Districte de Russafa s´ inste la regidora delegada
de Participació Ciutadana, en el seu paper de nova “coordinadora” amb les regidories i
servicis, per a que es comprometa a la posada en marxa de mesures de coordinació que
garantisquen que, abans del final de juliol de 2018, tots els projectes de la consulta
ciutadana dels pressupostos participatius de l´ edició 2015-2016 estiguen ja executats en
tots els distrcites de l´àmbit d´ esta junta municipal.
Segona. Que des de la Junta Municipal de Districte de Russafa s´ inste la regidora delegada
de Participació Ciutadana, en el seu paper de nova “coordinadora” amb les regidories i
servicis, per a que es comprometa a la posada en marxa de mesures de coordinació que
garantisquen que,abans del final de juliol de 2018, tots els projectes de les consultes
ciutadanes dels pressupostos participatius de l´ edició 2016-2017 en tots els distritctes de
l´ámbit d´ esta junta municipal es trobem executats o en execució. I que es soscriga el
mateix compromís amb l´ objectiu de finalització (execució) de tots els projectes de la
consulta de 2016-2017 abans del 31 de decmbre de 2018.
Tercera. Que, en cas de que la regidora delegada de Participació Ciutadana no assumira els
compromisos de coordinació en l´ execució de projectes, desde la Junta Municipal de
Distrito de Ruzafa s´ inste a les regidories implicades en cada projecte per a que els seus
delegats es comprometan a l´ ejxcució dels projectes en els terminis indicats en les
propostes primera i segona d´ esta iniciativa.
Quarta. Que es done compte del compromisos i acords adoptats amb cada regidoria en l´
àmbit de la pròxima sessió de la Junta de Districte.
En resposta amb el que es va sol·licitar en la moció, per la Delegació de Transparència,
Govern Obert i Auditoria Ciutadana, es presentà el següent informe:
Votem en contra d´ esta moció pels següents motius.
-Esta moció ja ha estat presentada en la Comissió de Participació i es votà en contra pels
mateixoss motius que açí s´ establixen.
-La moció aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de novembre de 2017 (a la que fa
referència la moción presentada en esta JMD) estava referida als procesos de participació que
es porten a terme des de les diferents delegacions de l¨ Ajuntament. Tanmateix, no són noves

funcions per a la regidoria de participació ciutadana i acció veïnal, són les que s´ han tingut
siempre i simplement es realitzà una moció perquè poguera enviar se a tots els servicis i
regidories i així poguera reflectir millor i portar a terme una millor coordinació dels procesos
participatius.
-Tanmateix, la moció presentada en esta JMD per Ciutadans està referida a la sol·licitud d´ una
coordinació dels pressupuostos participatius per part de la delegada de participació ciutadana.
Tenint clara la diferència entre una moció i l´altra, els punts que repleguen esta moció no es poden
aprovar.
-L´esmentada coordinació ja es porta a terme actualment, i
ciutadanes d´ inversions.

desde l´inici de les consultes

-La regidoria de participació coordina els procesos, però de cap manera es pot comprometre a el
que s´ exposa en la moció. Tot l´ equip de govern té present la importància dels projectes que
s´han aprovat en les dos consultes anteriors i en l´ última consulta de projectes de ciutat. Tots els
servicis implicats está realitzant un gran treball de transformar les propostes en projectes i la seua
posterior execució però este equip de govern no pot comprometre´s en l´ ejxcució d´ uns temps tal
com es marca en la moció, ja que les obres requerixen una sèrie de procesos administratius que
impossibiliten tancar dates tan concretes.
-Al que si està compromesa la regidoria de participació és a la coordinació amb els servicis.
actualització de dades, treball en comú en el procés de les consultes i això sí es competència de
la regidoria i del servici. I a nivell polític, tot l´ equip de govern té present la prioritat d´ estes
consultes i la seua execució.
-Des de la Regidoria de Participació i Acció Veïnal es contacta amb els diferents servicis per a
actualitzar l´estat d´ execució dels projectes (i es publica en la web de https:
//decidimvlc.valencia.es/ en l´ apartat d´ anys anteriors i poder portar a terme un seguiment dels
avanços realitzats.
Després de la defensa de la moció portada a terme pel senyor Cervera Briones y la rèplica de la
senyora Martínez Navarro, la moció fou rebutjada amb 7 vots en contra (grups municipals
Compromís, PSPV-PSOE, i València en Comú) i 4 a favor (grups municipals Popular i Ciutadans).
La segona moció, presentada pell mateix grup polític municipal, s´ exposa tot seguit::

Unitat
Expedient
Tipus: Moció

Assumpte: Acompliment d´ estàndars de freqüència en EMT València, estudi
de millora de les freqüències teòriques en horaris laborals d´ hivern i
assegurament del funcionamient de pannels informatius.
Òrgan: Junta Municipal de Districte de RUSSAFA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS ANTONIO
CERVERA BRIONES EN EL SEU NOM, I EN DEL SEU GRUP MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTRICTE DE RUSSAFA.
En la EMT de València s´ està donant un problema real, quantificable perceptible als valencians
en el seu dia a dia, més encara en hores punta. El problema rau en l´ incumpliment dels estàndars
de freqüència bàsica ofertada a clients o no, a causa de la presentació del servici en cada viatge i
les circumstàncies que esdevenen la carrer, que seria objecte d´un altre debat, sinò pel que fa als
conductors o autobusos disponibles per poder traure tots els cotxes fixats en l´ oferta i horaris per
cadascuna de las línees de EMT.
Durant el segon semestre de 2017, no ha sigut inusual el día en el que s´ han suprimit desde la
EMT més de 20 cotxes per torn, la qual cosa incidix en la freqüència real que es dóna en les
línees on fallen els cotxes, ja que la freqüència teòrica canvia i, a a pesar de la màxima pericia
dels conductors i inspectors per reajustar el buit que queda en las línees, esta situació l´acaben
percibint els usuaris/clients amb majors esperes en les parades.
Esta dada de servicis suprimits, clau per a entendre què succeix diàriament en cadascuna de les
línees, no es veu tampoc reflectida ni en els pannels informatius –on no s´ indiquen les supresions
diàries de servici-, el que suposa una clara falta de transparència cap els usuaris/clients d´ EMT.
Els pressupostos d¨ EMT en matèria de Gastos de Personal han passat de 75 milions en 2016 a
77 en 2017 i a quasi 83 per al 2018. Tanmateix, a data de hui –i a pesar que el regidor Delegat de
Mobilitat Sostenible presumix d´ incrementar les contratcacions de conductors i mecànics-, el
suposat esforç pressupostari no es veu reflectit ni en una millora de les freqüències teóricas, sinò
al contrari.

Respecte a les freqüències teòriques – a partir del procés d´ al·legacions als pressupostos de
2018-, el grup municipal Ciutadans Cs ha estado al·legant i incidint molt en el concepte de que
amb un mateix mínim esforç/trasvasament pressupostari intern i no tancant les portes a l´ estudi i
plantejament al sí del Consell d¨ Administració d´ EMT, es poden millorar les freqüèncias teòriques
ofertades de moltes de les línees que presten servici en horari laborable d´ hivern, amb tots els

cotxes en servici i portant les línees a un estàndar teòric de freqüència de 10 minuts, que els
usuaris/clientes poden fàcilment reconèixer i fruir..
Concretament, este grup municipal ha fet ressò en que és possible psssar més fàcilment a 10
minuts de freqüència teòrica (en les condicions anteriorment esmentades) les freqüències de les
línees 7,8,12,13,16,18,31,40,41,62,64,67 i 80 de la EMT. Les línees amb una oferta més ajustada
a eixides a horari o a franges del dia de freqüencies molt més amples que pròximes a 10 minuts
objetciu –talc com les línees 25-26-30 o 63-, si bé tambié haurien de ser objecte de mllora de les
seues freqüències de EMT, esta millora seria aplicable fora d´allò que s´ha exposat en l´ àmbit
concret d´ esta iniciativa.
En este planteament, tenim en compte fins i tot poder arribar a 10 minuts (en les condicions
anteriorment esmentades) a les noves fusions de less línees que s´ estan annunciant, tals com la
líniaa 96 (3+41) –única annunciada oficialment fins la data pelr regidor delegat de Mobilitat
Sostenible-. La línia 41, que composa la fusió de la línia 93 també ha sigut esmentada
individualment en esta moció, i la línia 3 tenen menys de 10 minuts de freqüència de disseny, i,
per la qual cosa, tant la seua optimizació a 10 minuts de freqüència es tindria en compte sempre
en cas que finalment esta fusió (i altres futures fusions de les 13 línees aquí esmentades com les
línies 7 i 67 ó les línees 12 i 13) es porten endavant reunint tod el consens i participació veïnal
necessària, i totes les parades i els recorreguts es troben en condicions legals i administrativament
favorables d´ ús i explotació des de les Conselleries competents i des de l¨ Ajuntamint.
Per si la situació exposada de problemes en el servici de l´ EMT i de pérdua d´ oportunitat de
mijllora no fóra suficient, els valencians estan sofrint amb una major intensitat últimament un
“apagó” informatiu en els pannels no sols de manera significativa –com exemple en parades clau
com en “Pintor Sorolla”-, sinò en la majoria de barris que composen es districites de la ciutat, no
tenint el grup municipal Ciutadans Cs explicació convincent fins la data por part del govern
municipal de les justificacione i perquès d´ esta situació.
Per tot allò exposat, el vocal que subscriu formula les segëntes:

PROPOSTES D´ ACORD:

Primera. Que s´ inste el regidorl Delegat de Mobilitat Sostenible per a que es comprometa,
d´acord amb el seu càrrec de regidor d´ este àmbit i com

President del Consell d¨

Administració d´ EMT, a que en el 2018 el nombre de supresions diàries de servici per turn
en l´ EMT no excedisca d´ un màximo de 5 per garantir, com a mínim, l´ aconpliment de
freqüències teòriques en l´ EMT.

Segona. Que es dóne compte als valencians de les supresions de servici diari definitives
que s´ han donat cada dia en cada línia i les hores del día en el que han estat suprimides els
cotxes en la pàgina web de la EMT i/o en el Portal de Transparència de la mateixa. També,
es cas de ser tècnicament viable, en els aplicatius (AAP’s) d´ EMT de visualització de
servici i freqüències i en els pannels informatius d´ EMT en les parades.
Tercera. Que s´ inste el regidor- Delegat de Mobilitat Sostenible per a que es comprometa,
en virtut del seu càrrec de regidor d´ este àmbit i com a President del Consell d¨
Administració d´ EMT, a que, en el primer trimestre de 2018, s´ incloguen en l´ orde del dia
del Consell d¨ Administració l´ estudi i anàlisi de la possibilitat de millora de las freqüències
de las línees d¨ EMT que tenen més de 10 minuts de freqüència exposades en esta moció,
de manera que puguen arribar a tindre una freqüència diària de 10 minuts en les
circunstàmcies i condicions exposades en esta iniciativa.
Quarta. Que en el termini màxim d´ un mes, desde l´ EMT es solucionen els problemae d´
apagat de pannels que s´han anat incrementant en este últim periode i que han generat
incertesa y queixes per part dels último usuaris/clients del servicio.

Esta moció fou resposta per la Delegació de Mobilitat Sostenible amb el següent informe per
debatre.
Una vegada llegit el test de la seua moció respecte al servici públic de l´EMT, que per les dades
que acabem de conèixer ha millorat per tercer any consecutiu en tots els seus indicadors,
lamentem haver de posar de manifest que la seua tesi es basa en una sèrie escassa de xifres
incorrectes de procedencia dubtosa i en opinions personals que

vostès volen fer pasar per

generals.
No obstant això, l única cosa objectiva són les dades, i respecte a la gestió de l´EMT perr sort dels
seus usuaris actuals i potencials, en els dos últims anys s´han incrementat tant el nombre de
viatgers com el d´ingressos per venda de titols, com també l´aportació que fa l´Ajuntament de
València a este servici públic, que ha marcat un abans i un deprés respecte a la gestió prèvia dels
seus socis en el govern d´Espanya.

Precisament, l´única cosa que no ha canviat és l´aportació estatal al transport de l´área
metropolitana de València que, abans el govern de Mariano Rajoy en solitari i ara gràcies al suport
de Ciutadans, continua deixant l´aportació a la de València en zero euros, mentre destina al
voltant de 200 milions d´euros anualment a les de Madrid i Barcelona. De la mateixa manera, com
vostés saben bé, el suport de Ciutadans als pressupostos de l´estat del PP suposa el fre més clar

a la taxa de reposició qie permetria incrementar la plantilla de conductors i oferir sens objeccions
un servici més intens en la xarxa de l´EMT. Per tant, és objectiu assenyalar que el principal fre a
una millora encara més rotunda que la que està duent a terme la bona gestió del govern municipal
prové del govern d´Espanya, sustentat per Ciutadans, i està parcialment en mans del seu partit
millorar el servici integral de tota l´EMT (sense disciminar cap línea, al contrari que vostès
plantegen en la seua moció)..

PROPOSTA:
Que es retire la moció.

PROPOSTA D´ACORD ALTERNATIVA:

Que les juntes de districte, en virtut del seu paper de representació ciutadana, insten el Govern
d´Espanya a posar fi al maltractament al servici públic de transport valencià i a finançar el
transport metropolità de València amb equitat i respecte als de Madrid i Barcelona, i que permeta
en els seus pròxims pressupostos generals de l´Estat, realizar la taxa de reposició que permeta
l´increment de plantilla que l´EMT requereix per continuar decididament la senda de millora
impulsada pel govern local.
Després de la defensa de la moció formulada pel senyor Lucas Andrés Lara, intervingué en el torn
de rèplica el senyor Vicent Josep Puchades Vila. La moció fou rebutjada amb 7 vots en contra
(grups municipals Compromís, PSPV-PSOE, i València en Comú) i 4 vots a favor (grups
municipals Popular i Ciutadans).

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DE GRUP POLÍTIC CIUTADANS ANTONIO
CERVERA BRIONES, EN EL SEU NOM I EN EL DEL SEU GRUP MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA
El dimecres 27 de decembre de 2017, el regidor delegat de Mobilitat Sostenible Giuseppe Grezzi
annuncià la modificació de 8 línies de EMT per a la seua posada en funcionament en febrer de
2018.
Per este motiu es realitzen les següents
PREGUNTES

-

A quines associacions que conformen els districtes àmbit d´ esta junta municipal han sigut
explicats estos canvis? Detallen dates d´ explicació i contingut de las reuniones
mantingudes, així com el nombre d´ assistents a cadascuna.

-

Estos canvis de línees han sigut consensuats amb agents socials i veïnals de la ciutat de
València? En cas afirmatiu, detallen el procés participatiu al qual han estat vinculats estos
canvis, els participants en el procés (associacions), i detallen els suggeriments aportats per
les persones o entitats participants dels distritctes àmbit d´ esta junta municipal i aquelles
que hajen estat incloses de manera definitiva en les modificacions presentadas.

-

Quines freqüències teóriques van a tindre les nuevas línees modificades?

Respostes de la Delegació de Mobilitat Sostenible.
Agraïm el seu interés per a conèixer la ronda de presentacions per a presentar les millores de
línies que varen iniciar –se el 8 de novembre amb una exposició oberta en la seu de la
Federació d´Associacions de Veïns.
Des d´aleshores i fins i durant la posada en marxa a mitjans de febrer, va a seguir-se informant
de les novetats, especialment en l´entorn d´aquelles línies que es vegen afectades, les quals
no són moltes.
L´exemple principal és la presència hui en este Consell del gerent de l´EMT per donar tots els
detalls. La seua explicació será la que complete estes respostes.

PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL, CRISTINA DIEGO MARTÍ, AMB D.N.I. 73.552.044-E
EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR
AL CONSELL DE DISTRICTE
Assumpte: Sobre el futur Centre de Salut en Malilla
Despés de les informacions aparegudes als mitjans de comunicació en les que es garanttizava
que la parcel·l·a –situada en el carrer Bernat Descoll- “seria cedida a finals d´ any per a la seua
inmediata licitació” i atés que ja ha transcorregut l´esmentada data, la vocal que subscriu formula
les següents preguntes:
Respostes de la Delegació de Gestió Patrimonial.
1.- En quin estat es troba el projecte consistent en la creació d´ un nou centre de salut en el carrer
Bernat Descoll, en el barri de Malilla?
Com la construcció del mencionat centre de salut és una competència de l´administració
autonómica, es desconeix el seu estat de tramitació.

2.- S´ ha cedit ja la parcel·la, tal i com s´ assegurava en prensa?
La parcel·la no ha sigut cedida. No obstant això, la Junta de Govern Local hi ha disposat, per
acord de 15 de gener de 2018, posar a disposició de la Generalitat Valenciana, Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, la parcel·la a què pareix referir-se la pregunta, situada entre la
carrera de Malilla (entre els nombres 50 i 54 acc) i el carrer Bernat Descoll, per a que, mentre es
realitza la seua regularització jurídicopatrimonial, es puga dur a terme la cessió per mutació
demanial a favor de la Generalitat per a la construcció d´un centre de salut, puga la Conselleria
tindre la disponibilitat del sòl i així avançar e els tràmits per a l´adjudicació del contracte.
3.- Quines previsions té l´ equip de govern sobre els terminis de començament i finalizació de les
obres?
No hi ha previsions respecte d´això, al ser una competencia de l´administració autonómica.

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

Assumpte: Inversions en l’Eixample
L’ Eixample és el districte que menys inversions rep del govern municipal. Tant en 2016 com en
2017 els veïns d´ este districte són els que menys inversions han vist executar en els seus carrers
i plaçes.
A pesar de disposar d´ importants pressupostos d´ inversions –més de 128 milions de € en 2016 i
148 milions en 2017 – el districte de l’Eixample sols ha rebut 156.500 y 108.000 € respectivament
.
Estes quantitats dividides pel nombre d´ habitants, en l’Eixample, es tradueixen en una inversió de
2,5 euros per habitant, front a la mitjana de 60€ per habitant que correspondria a cada valencià.
Per estos motius la vocal que subscriu formula les següents preguntes:
1.- Quins són els criteris seguits per l´ equip de govern per establir la distribució de les inversions
pels diferents barris i districtes de la ciutat?
2.- A què es deu l´ escassa inversió en els barris que conformen L’Eixample?
3.- Quina és la inversió prevista en L’Eixample amb càrrec al pressupost municipal per al present
any?

La introducció a les preguntes és una premissa que parteix de d´una visió interessadament
sesgada al nostre parer: posar en un pla d´equilibri i d´igualtat els diversos districtes de la ciutat
per tal de confrontar les les inversions, posar en comparança d´inversions (amb les dades que
exposa la vocal signant sense més destriatge) els Poblats marítims (amb Natzaret per exemple)
amb l´Eixample. A barris com Torrefiel amb altres com el Pla del Remei.
Confrontar barris cosolidats amb nivells de renda per sobre la mitja de la ciutat amb altres que es
troben en l´extrem contrari tant pels déficits diversos d´equipaments i recursos com de nivells de
renda i necessitats d´atenció en les inversions municipals.
A més amés, i com bé sap la vocal signant de les preguntes, les inversions del pressupost
municipal no poden lleguir-se des de la comparança a nivel territorialitzat en districtes. Més aviat
segons les prioritats que estableix el govern municipal en raó dels objectius pel que fa a treballar
per una ordenació equilibrada de la ciutat i la seua ciutadania.

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

Assumpte Subvencions 2017
Havent acabat l´ exercici pressupostat del passat any, 2017, la vocal que subscriu sol·licita, al sí
de la Junta Municipal, informació sobre les subvencions atorgades amb càrrec a l´esmentat
Pressupost:
1.- Quantes subvencions s´ han atorgat en esta Junta Municipal al llarc de l´any 2017?
2.- Quin és l´ import total de les subvenciones concedides?
3.- Quines associacions, entitats, col·lectius o persones físiques han sigut receptores de les
esmentades subvencions?
4.- Sol·licitem se’ ns facil·lite una relació de les mateixes on conste la informació sol·licitada.
Resposta de la Delegació de Transparència, Gobern Obert i Auditoria Ciutadana.
En contestació a les seues preguntes sobre la relació d´associacions i entitats del districte de
Russafa que han rebut subvenció de la convocatoria de subvencions destinades a projectes de
participació ciutadana de l´any 2017, li comuniquem que tota la información es troba disponible en
la web municipal:
“Campanyes Municipals Informació pública”. “Juntes Municipals”:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon anuncios.nsf/0/29E140C3269C2D22C12581D30
033290D/SFILE/E.02301.2017.334.%20JUNTA%20MUNICIPAL
%20RUSSAFA.pdf?OpenElement&lan=2

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

Assumpte: Restriccions Terrasses Russafa
Respecte a les terrasses instal·lades en l´ àmbit de la Junta Municipal de Russafa i després de
l´annunci del regidor responsable de l´ àrea d´ Espai Públic,sobre la forma de controlar y reduir esl
límits de les taules i cadires previstos en l´ actualitat, la vocal que subscriu formula les sgüients
preguntes:
1.- S´ ha realitzat alguna actuació en este sentit?
2.- En cas afirmatiu Quines actuacions s´ han realitzat i en quins àmbits?
3.- En caso negatiu té previst l´ actual equip de govern alguna actuació en els pròxims mesos? de
quines accions es tracta?
4.- Es va a informar de les actuacions previstes als afectats?
Respostes de l Delegació d´Espai Públic
Pel que fa a les terrasses situades en Russafa, i en l´àmbit de les competències d´aquest Servici,
s´informa:
Actualment existeix una mesa de treball sobre les terrasses a la ciutat de València que està
conformada per la Federació de Veíns, la Federació d´Hostaleria, la Policia Local, el Servei de
Domini Públic i el Servei de Procediment Sancionador. Entre tots estem plantejant les actuacions
a realizar al barri de Russafa.
Es té previst efectar un estudi especial de la zona que establisca una distribució de l´espai públic
d´acord amb la naturalesa del mateix i una reordenació de les terrasses existents que permeta,
entre altres coses, una millor funcionalitat per als vianants. Una vegada conclós l´estudi especial i
abans de procedir a la senyalització dels límits de l´ocupació, es concedeix als interessats tràmit
d´audiència perquè aleguen el que al seu dret convinga.

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

Assumpte: Sobre l´ existència d´ informes tècnics que justifiquen la creació d´ un Carril Bici
en Avinguda del Regn de València.
Respostes de la Delegació de Mobilitat Sostenible.
Sobre el projecte d´ ejxcució del carril bici en la Avda del Regn de València, i atés que, d´acord
amb els terminis previstos per la Regidoria, esta actuació suposarà deixar un únic carril de
circulació en direcció al centrE de la ciutat, amb el consegüient colapse en la circulació que això
ocasionará, la vocal que subscriu formula les següents preguntes:
1.- Existixen Informes tècnics que justifiquen esta actuació? En cas afirmatiu sol·licitem se´ ns
done trasllat dels mateixos.
La pregunta se formula sobre la base de que tota actuació deu estar justificada per un informe
tècnic, el que suposa un plantejament reduccionista. El carril bici de la Av. Regne de València està
previst en el PMUS, essent un eix fonamental de connexió del centre de la ciutat amb l´entorn de
la Av. De França. Per altra banda, esta actuació ha estat sel·lecionada en el procediment de
Consulta Ciutadana d´Inversions en el Barri celebrat l´any 2016. A més a més, la solució
proposada és compatible amb el Pla Especial de Protecció del ´Eixample, Russafa Sud-Gran Vía,
pel que cal entendre que esta actuació està perfectament justificada.
2.- A falta de informes técnics, l´ única justificació al projecte és el fet d´ haver obtés 67 vots, d´ un
total de més de 58.000 veïns que residixen en l´ entorn?
La justificació del projecte s´ha tractat en la resposta anterior.
3.- Com valora l´ equip de govern la repercusió que tindrà esta actuació sobre els més de 58.000€
veïns que residixen en els districtes afectats?
4.- Com valora l´ equip de govern l´ afecció d´ esta actuació sobre el tràfic rodat de la zona i la
seua repercusió en el desentrollament habitual de las línees 12, 19 y 40 de la EMT?
5.- Ha valorat l´ equip de governo municipal els problemes que pot ocasionar esta actuació en la
mobilitat i en la seguretat de la nostra ciutat i en concret d´ esta zona?
Atenent a que l´actuació va a fer un bon ús de l´espai que a hores d´ara ocupa, pràcticament de
manera interrompuda, l´estacionament en doble fila (el que suposa una infracció del codi de
circulació, a més a més d´un perill per als vianants al restar visibilitat en els creuaments), un
obstacle per a la lliure circulació de vehicles, inclòs en els carrils restants, que va a ampliar el
ventall de possibilitats per al desplaçament tant del veïnat com de qui no ho és; que va a acabar
amb l´injustificada circulació de bicicletes per les voreres al suposar per a elles d´un espai
segregat i segur, així com que va a posibilitar una circulació que no genere contaminació ni de
fums ni de soroll,…cal valorar que l´actuació té notables efectes beneficiosos, especialmente per a
les veïnes i veïns de l´entorn.
6.- Quins terminis baralla l´ equip de govern per realtizar esta actuació?

El pròxim 1 de febrer està prevista l´obertura del sobre nombre 1 am la documentació de les
pliques presentades a la licitació de les obres. El sobre nombre 2 s´obrirà el pròxim 8 de febrer,
que cal que siguen informats per este Servici els criteris depenents d´un judici de valor, no podentse estimar el termini necessari per a emetre el corresponent informe. Així mateix, tampoc pot
determinar-se si haurà baixes temeràries ni la duració d´un tràmit de justificació de la temeritat. La
duració prevista en el projecte de les mateixes és de 2’5 mesos.

5. SUGGERIMENTS I PROPOSTES.
No es va fer cap suggeriment o proposta en este torn.

6 . INTERVENCIONS VEïNALS.
Pel Senyor Mateo López, en nom propi, es presenta full de participació, amb el següent
text:
En la reunió del Grup de Treball d´ Urbanisme cel·lebrada el passat 4 de decembre, la
coordinadora s´ oferi recollir les preguntes existents en relació amb decidim.vcl i fer-les arribar als
servicis i transmetre la resposta a la persona interessada.
El 6 de decembre vaig remetre la meua pregunta.
A dia de hui no he obtingut resposta satisfactòria, per la qual cosa formul·le la pregunta
directament a este Consell de Districte.
Les meues preguntes són les següients:
El día 19 es presentà una proposta molt interessant, en la meua opinió.
(Coódi de la proposta: VLC-2017-1053).
Banys Públics autonetejables al carrer.
La idea seria el disposar de banys públics fixos, antivandalisme y autonetejables com ja existixen
en algunes capitals europees com París. En places, jardins com per exemple el de l´ermita d´
Orriols, carrer Sagunt, llit del riu Túria, carrer Almassora, passeig de la Malvarrosa…
Ubicació de la proposta d´ inversió:
Tota València.
El día 8 de novembre, finalitzada la fase de recolzaments, l´ esmentada proposta havia assolit 378
recolzaments, molts més dels 100 requerits per passar a la següent fase.
Tanmateix, el día 1 de decembre, quan es feren públiques les propostes que passaven a votació,
per haber superat la fase de validació dels servicis técnics de l´ ajuntament, l´ esmentada proposta
aparegué en el llistat de “No viables” amb la següent motivació.

Informe d´ inviabilitat.
Es valora que este tipus d´ instal·lacions no són sostenibles mediambientalment.
Davant la brevetat de l´ informe, se´m plantegen les següents qüestions.
PRIMERA.- Quin servici de l´Ajuntament fou l´ encarregat de valorar esta proposta d´ inversió i,
per tant, emeté el corresponent informe?
SEGONA.- Perquè este tipus d´ instal·lacions no són mediambientalment sostenibles? Necessite
que me´amplie l´ explicació.
TERCER.- Perquè la instal·lació de banys públics en El Jardí del riu Túria proposta per
l´Ajuntament és sostenible i no ho és la instal·lació de banys públics en altres jardins, places,
avingudes i carrers de València?
Perqué s´ instal·len en ciutats com París i New York?
QUART.- Tal i com establIixen les bases, són motius de desestimació de les propostes:
No contar amb el recolzament mínim de les veínes veíns de la ciutat establit en les Bases
Reguladores.
No ser un projecte d´ inversió.
No ser competència municipal.
Que per a la seua execució siga necessari implicar altres administracions publiques..
Que l´ àmbit d´ aplicació supere la zona geogràfica de la ciutat de València.
Que el seu cost aproximat supere la partida pressupostària objecte d´ esta consulta.
Que la seua execució ja estiga prevista i pressupostada per l´ Ajuntament de València.
Que existisca més d´ una proposta de projecte referida a la mateixa demanda.
Que no es respecte el principi d´ igualtat i no discriminació en la seua formulació e implementació..
Ser incompatible amb una proposta presentada per l´Ajuntament de València.
Quins d´ estos motius ha portat a desestimar la proposta?
Pel senyor Alberto López Beltrán, es presenta el següent Full de Participació:
“En la reunió del Grup de Treball d´Urbanisme cel·lebrada el passat 4 de decembre, la
coordinadora s´ oferí a recollir les preguntes i propostes existents en relació amb decidim.vcl i ferles arribar als servicis i transmetrer la resposta a la persona interessada.
El 17 de decembre vaig remetre la meua pregunta.
A dia de hui no he obtingut resposta satisfactòria, per la qual cosa formul·le la pregunta
directament a este Consell de Districte.
En la consulta ciutadana sobre pressupostos participatius es presentà una proposta molt
interessant per als veïns de l¨ Avinguda de Peris i Valero que fou molt ben rebuda pels veïns. Es
proposava pacificar el tràfic en l´esmentada Avinguda.
La proposta acomplix tots els requisits establits en les bases inicials de la consulta i, tanmateix, ha
estat rebutjada..

L´ informe de “no viabilitat” que figura en la pàgina web de Decidim diu que “El Servici de Mobilitat
Sostenible estudiarà les mesures de pacificació del tràfic que pogueren aplicar-se a l´ Avinguda de
Peris i Valero. En tot cas el resultat de l´esmentat estudi podria desenrtollar-se mijançant el
pressupost ja previst per a l´ any 2018, per la qual cosa seiaí objecte d´ inversió”.
No diu res respecte a que la seua execució ja estiga prevista i pressupostada per l´Ajuntament de
València o de que siga incompatible amb una proposta presentada pel Ajuntament de València.
La meua petició ara és que el Grup de Treball d´ Urbanisme i Bens d´ Inversió i el Consell de la
Junta Municipal de Russafa faça un seguiment periòdic delo avanços realitzats pel Servici de
Mobilitat Sostenible en relació amb la pacificació del tràfic en la Avinguda de Peris i Valero”.

Pel senyor José Grau es presenta full de de participació amb el següent text:
“En la reunió del Grup de Treball d´ Urbanisme cel·lebrada el passat 4 de decembre, la
coordinadora s´ oferí a recollir les preguntes existents en relació amb decidim.vcl i fer-les arribarr
als servicisi i transmetre la resposta a la persona interessada.
El 5 de decembre vaig remetre la meua pregunta.
A dia d´ hui no he obtés resposta satisfactòria, per la qual cosa formul·le la pregunta directament a
este Consell de Districte.
“En relació a la proposta d´ inversió del Centre Integral d´ Ajuda per a Persones sense LLar,
presentada als pressupostos participaitus d´ este any que ha resultat denegada, l´ informe de
inviabilitat diu textualment:
“El Servici de Benestar Social i Integració està analitzant en el moment actual i en el marc del
Plan Confiança, la possibilitat d´ utiltizar unes instal·lacions, pendents de construcció,
localitzades en una zona molt cèntrica de la ciutat, per a l´ atenció integral de les persones sense
llar. Esta construcció està previst que finalitze,amb el lliurament d´ obra, como a data límit en el
mes de juliol de 2019. Això significaria que en 2018 se estaria procedint a la construcció i que no
seria fins el 2109, si és que finalment les instal·lacione són adscrites a al Servici de Benestar
Social i Integració, quan es plantearia la necessitat d´ equipament dels locals a efectes de que es
pogueren utiltizar de manera adequada, per poder donar resposta a la demanda ciutadana i
acomplir els objectius d´un Centre Integral per a Persones sense Llar”.
La meua pregunta és sobre quin ha sigut el motiu que ha portat al Servici de Benestar Social en
Integració de l¨ Ajuntament a qualificar la proposta com no viable.
Les bases establixen que, entre altres, són motius de desestimació de les propostes que la seua
execució ja estiga prevista i pressupostada per l´ Ajuntament de València i que siga incompatible
amb una proposta presentada per l´ Ajuntament de València,
Cap dels motius pot aplicar-se a este cas. L´ informe de “no viabilitat” proporcionat pels tècnics de
l´ Ajuntament utiltiza expressions com està analitzant …la possibilitat d´ utilitzar…, instal·lacions

pendents de construcció…si és que finalment les instal·lacions són adscrites al Servici de
Benestar Social i Integració…
És evident, per tant, que no es tracta d´una proposta presentada per l¨ Ajuntament, l ´execució de
la qual estiga prevista i pressupostada.
Per tot això propose que a través dels Grups de Treball d´ Urbanisme i de Benestar Social, així
com del Consell de la Junta Municipal de Russafa es faça un seguiment d´ este tema i en cada
reunió s informe de la seua evolució”.
Pel senyor Salvador Fernández Gimeno es presenta full de participació que lelmotiva en el
tema “Llars de jubilats”.
A les 21 hores 17 minuts la Presidenta, senyora Isabel Lozano s´hagué d´absentar, sent
substituïda pel Vicepresident senyor Ramón Vilar Zanón.
I sent les 21 hores, 17 minuts, per la Presidència es dóna per alçada la sessió.
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