ACTA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS, CELEBRAT EL DIA
20 D'OCTUBRE DE 2016
ASSISTENTS:
Presidenta:
M. Teresa Girau Meliá
Vicepresident:
Sergi Campillo Fernández
Vocals:
Grup Compromís:
Inmaculada Ángel Carbonell
Enrique Fuster Sánchez
Grup Popular:
Carlos Mundina Gómez
Vicente Aparicio Palop
Ángeles Barber Gallardo
Grup Socialista:
Lorena Ramírez Olmos
José Barrachina Gallego
Grup València en Comú:
David Rouces Polo
Secretari:
Carlos Saiz Giorgeta

En la ciutat de València, a les 19 hores del dia 20 d'octubre de 2016, es reunixen, després d’haver sigut
citats prèviament, en les dependències de la Junta Municipal de Trànsits, sítia en el c/ Comte de Lumiares,
núm. 5, els membres del Consell de Districte de la Junta que dalt se citen, per a tractar els assumptes
relacionats en l’orde del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior
S'aprova per unanimitat.
2. Informe relatiu a nomenament i baixa de vocals del Grup Compromís
Es dóna lectura a la Resolució d'Alcaldia núm. 883, de data 15/09/16, relativa al canvi de representants del
Grup Municipal Ciutadans en la Junta Municipal de Trànsits i es disposa:

Vocals titulars: donar de baixa Paula Tuzón Marco com a vocal titular de la Junta Municipal de Trànsits, en
representació del Grup Municipal Compromís.
Vocals suplents: nomenar vocal suplent de la Junta Municipal de Trànsits, en representació del Grup
Municipal Compromís, José Torrent Martínez en substitució de Victor Penadés Cambra.

3. Informe Presidència
1. Revisió del model de participació
La Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal proposa la posada en marxa d'un procés participatiu
per a la revisió del model de participació de l'Ajuntament de València que establisca les bases per a la
modificació de la reglamentació associada i, en particular, del Reglament de participació ciutadana.
Des de l'Ajuntament de València posem en marxa el procés participatiu per a la revisió del model de
participació ciutadana i així establir les bases per a la modificació de la reglamentació associada i en
particular del Reglament de participació ciutadana. L'objectiu d'este procés està clar: que la ciutadania de
València puga decidir directament com participar en la ciutat.
El procés participatiu per a la revisió del model de participació i modificació del reglament associat busca
obrir el debat i la reflexió col·lectiva per a anar construint en cada fase i de manera col·lectiva un model de
participació que articule una xarxa social organitzada i prou reconeguda a nivell de ciutat, perquè puga anar
teixint propostes i espais públics de presa de decisions, on establir relacions més igualitàries amb les
entitats públiques.
Es realitzaran una sèrie de tallers oberts a la participació de la ciutadania:
- Taller diagnòstic: octubre 20, de 19:00 a 21:00 h, en les instal·lacions de la Residència La Petxina.
- Taller d'elaboració de proposta: novembre 17, de 19:00 a 21:00 h, en les instal·lacions de la Residència
La Petxina.
- Taller devolució: 1 de desembre, de 19:00 a 21:00 h, en les instal·lacions de la Residència La Petxina.
- Taller de seguiment i avaluació: 22 de desembre, de 19:00 a 21:00 h, en les instal·lacions de la
Residència La Petxina.
Tota la informació sobre activitats i el procés està en la pàgina web:
<modeloparticipacion.valencia.es>
2. Primera trobada grups de treball de la consulta ciutadana d'inversions en el barri.
- Amb la posada en marxa del nou procés de Consulta d'Inversions en Barris 2016-2017 a la ciutat de
València, l'Ajuntament de València invita la vostra associació a participar en els grups de treball que es
realitzaran en els vostres districtes per a decidir entre totes i tots quines són les propostes d'inversions
necessàries i més urgents a l'entorn en què viviu.
- Dimarts que ve, 25 d'octubre, tindrà lloc a les 18 hores en la Junta Municipal de Trànsits la primera
trobada informativa de la Junta Municipal de Districtes Trànsits on vos contarem el nou funcionament del

procés de consulta i iniciarem l'espai de diàleg per a detectar quines són les necessitats prioritàries que cal
abordar per a canviar i millorar les condicions i la qualitat de vida del nostre barri.
- Durant les diferents sessions d'este grup de treball, que es desenvoluparan durant els mesos d'octubre
i novembre, es propiciarà el diàleg sobre les necessitats del districte, s'arreplegaran i fomentaran les
propostes que vinguen del teixit associatiu i es durà a terme un treball de debat col·lectiu que fomente la
cohesió i els vincles en el mateix barri, així com els valors de la democràcia participativa.
- Els objectius de la Consulta Ciutadana d'Inversions en Barris 2016-2017 són implicar la ciutadania dels
nostres barris en la decisió sobre l'entorn en què desenvolupen les nostres vides, incrementant la qualitat
democràtica de les institucions públiques i, per tant, buscant millorar la gestió institucional, de forma que
permeta construir en comú i decidir el que volem conjuntament per a la nostra ciutat.
- Els grups de treball elaboraran propostes de projectes d'inversió perquè la Comissió de Districte
prioritze i seleccione 7 projectes.
- Qualsevol ciutadà amb aval de 30 firmes podrà elaborar propostes, que es valoraran i se sotmetran a
votació, i qualsevol veí podrà votar en el districte que considere oportú, però només en eixe.
4. Informe en relació a les subvencions presentades i activitats aprovades per esta Junta Municipal
S'informa que la convocatòria per a la concessió de subvencions va finalitzar al setembre i que la setmana
que ve es reunirà la Comissió de Qualificació.
S’informa en relació a les actuacions de les bandes municipals en la mostra de bandes que se celebrarà este
pròxim dissabte i diumenge i que comptarà, a més, amb la participació el divendres 21 de la Banda
Municipal de València.
La vocal Lorena Ramírez detalla les actuacions a celebrar en la mostra de cors, tabal i dolçaina, mostra de
bandes i contacontes, i exposa, en relació als Il·lustres, que, si algun dels presents vol proposar-ne algú, pot
fer-ho prèviament a la reunió per a l'elaboració de la proposta què s'informarà en el pròxim Consell.
5. Mocions dels grups polítics
Grup Popular
5.1. Conservació i manteniment dels parcs
El passat mes d'agost l'Associació de Veïns de Torrefiel ha realitzat un informe exhaustiu i detallat que ha
suposat un treball d'inspecció i valoració de les set zones enjardinades existents en el barri de Torrefiel,
entre les quals es troba, entre d’altres, el jardí de la plaça del Músic Espí, el de la plaça de Salvador Allende
o el jardí de Félix del Río.
Entre les carències i deficiències principals i més importants que presenten les zones enjardinades del barri
de Torrefiel s'observa una absència de poda generalitzada d'arbratge, falta de neteja i, per tant, gran
brutícia, sobreeixint entre totes el jardí de la plaça del Músic Espí, dèficit hídric amb el sistema de reg, en
alguns casos trencat, o amb funcionament defectuós, existència de males herbes de forma generalitzada,
calbes en les praderies de gespa, falta de reposició de la massa arbustiva. En definitiva, les zones verdes del
barri de Torrefiel presenten una conservació i manteniment molt deficients.

Adjuntem a esta moció l'informe realitzat per l'AV de Torrefiel, que il·lustra l'estat que presenten els parcs i
jardins existents en el barri de Torrefiel.
Per tot això, els vocals del Grup Municipal del Partit Popular presenten la següent

PROPOSTA D'ACORD
Primera. Que s'inste la delegada de Parcs i Jardins perquè, en atenció a l'informe adjunt elaborat per l'AV
de Torrefiel, procedisca a establir una programació i execució de les deficiències i requeriments continguts
en l’informe referit, i també a la seua realització en un termini que, en cap cas, hauria d'excedir més enllà
del primer trimestre de 2017.
Segona. Així mateix, requerim a la delegada de Parcs i Jardins que, per a aconseguir fomentar la
participació i col·laboració amb el moviment associatiu i particular amb l'AV de Torrefiel sobre l'objecte de
la moció, s'òbriga un canal de comunicació que permeta traslladar als veïns del barri la informació sobre les
actuacions i terminis en què s'executaran els treballs demandats per a esmenar les deficiències i falta de
manteniment denunciades i que es relacionen en l'informe que s'adjunta a la moció.
Intervé el representant de l'AV Torrefiel en relació a la situació dels jardins de Torrefiel.
El representant del Grup Compromís, Enrique Fuster, formula la proposta alternativa següent:
1. Instem a la delegació de Parcs i Jardins que es comprometa a fer, en atenció a l'informe elaborat per l'AV
de Torrefiel, una reunió entre la Comissió d'Urbanisme i Inversions en barris i els tècnics de la Delegació de
Parcs i Jardins, com més prompte millor, per a prioritzar les actuacions que siguen més urgents i, d'eixa
forma, fer viable les actuacions de manteniment i conservació dels parcs i jardins del barri.
2. Que la delegació convide l'Associació de Veïns Torrefiel a ser part d'eixa comissió d'urbanisme per a
mantindre una comunicació més fluida entre la delegació i l'entitat veïnal per a portar avant esta iniciativa.
Sotmesa a votació la proposta alternativa, és aprovada per unanimitat dels assistents.

5.2. Moció de Carlos Mundina Gómez en representació del Grup Popular
El passat mes d'agost, concretament el dia 8, es publicava en el BOP la convocatòria que havia tret
l'Ajuntament de València per a sol·licitar subvencions destinades a entitats ciutadanes per al
desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
El crèdit per a la concessió d'ajudes que figurava en la base 3a ascendia a 215.000 €, import que es
distribuïa entre les 7 juntes municipals de districte. El límit màxim d'ajuda per projecte i/o actuació era de
2.500 €, tal com consta en la base 8a.
La composició de la Comissió Tècnica de Selecció en cada una de les juntes municipals de districte regulada
en la base 9a ha sigut modificada en virtut d'acord aprovat per la Junta de Govern Local del passat dia 30 de
setembre de 2016, a instàncies d'una moció del regidor de Participació i Acció Veïnal, pel qual es reduïx el

nombre de membres ,i en conseqüència, es deixa fora de l'esmentada comissió els 2 vocals de la junta que
eren proposats pel president i representaven als veïns del districte.
Per tot això, els vocals del Grup Municipal del Partit Popular presenten la següent
PROPOSTA D'ACORD
Primera. Que s'inste el regidor de Participació i Acció Veïnal perquè porte esta moció a la pròxima Junta de
Govern Local que se celebre immediatament posterior a la celebració del Consell, perquè es debata una
nova iniciativa que anul·le i deixe sense efecte l'acord adoptat en la Junta del passat dia 30 de setembre de
2016, que modificava la base 9a de les bases reguladores de les convocatòries de subvencions destinades a
entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de
l'associacionisme.
Segona. Així mateix, requerim al regidor de Participació i Acció Veïnal que, en virtut de la proposta que
elevem a este Consell, es modifique l’esmentada base 9a perquè la composició de la Comissió Tècnica de
Selecció de la Junta Municipal del Districte de Trànsits, encarregada d'avaluar els projectes de participació
ciutadana per al foment de l'associacionisme que es presenten en la seua demarcació territorial, estiga
integrada pels membres següents:
“-

El secretari de la Junta Municipal de Districte.

-

Un tècnic de la Junta Municipal de Districte.

-

Un tècnic del Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.

Un vocal representant de cada grup polític municipal amb representació en el Ple de l'Ajuntament de
València i, per tant, en el Consell de cada una de les juntes municipals de districte.
Un representant veïnal triat d'entre les associacions de veïns domiciliades en l'àmbit territorial de
cada districte que designarà la Federació d'Associació de Veïns de València”.
Tot això, per a aconseguir defendre i afavorir un model més participatiu, representatiu i transparent”.
David Rouces assenyala que el procés de subvencions es va posar en marxa el 15 de juliol i s'ha modificat el
tribunal de valoració per a evitar clientelisme dels partits polítics, ja que els vocals són de partits polítics.
A més enguany, es compta amb una baremació aprovada, que abans no existia, per a la concessió de les
subvencions.
Carlos Mundina manifesta que ha sigut escàs el termini per a la presentació de subvencions i entén que s'ha
de modificar la proposta aprovada per la Junta de Govern Local, ja que entén que han de participar en
l'avaluació vocals de cada partit polític.
Sotmesa a votació l'anterior proposta, és desestimada per 6 vots en contra (president, vocals de
Compromís, PSOE, València en Comú) i 3 vots a favor del Grup Popular.

6. Precs i preguntes
Preguntes del Grup Popular
Assumpte: alqueria del carrer d’Olba
1.

L'Ajuntament de València ha comprat o adquirit l'alqueria sítia al carrer d’Olba, número 22?

2.

Quin ús s’assignarà a la dita alqueria?

RESPOSTA ÀREA D'URBANISME
1. Cal licitar el projecte de rehabilitació i posteriorment les obres.
2. L'ús serà públic per a centre veïnal.

Assumpte: Neteja i neteja amb aigua
1.

Durant este exercici 2016, quantes actuacions de neteja i neteja amb aigua s'han produït en les
vies següents: avinguda de la Constitució, avinguda del Primat Reig i carrer de Sagunt?

2.
Durant este últim trimestre de l'any 2016, quines actuacions de neteja i neteja amb aigua hi ha
programades en estes vies urbanes?
RESPOSTA ÀREA DE MEDI AMBIENT
1.
Durant este exercici 2016, quantes actuacions de neteja i neteja amb aigua s'han produït en les vies
següents: avinguda de la Constitució, avinguda del Primat Reig i carrer de Sagunt?
*Servici d'agranada manual en av. Constitució, av. Primat Reig i carrer Sagunt: diari de dilluns a dissabte en
torn de matí.
*Servici de neteja en av. Constitució, av. Primat Reig i carrer Sagunt: des de març a desembre de 2016,
freqüència mensual:
*7 de març, 18 d'abril, 6 de juny, 4 de juliol, 1 agost, 29 agost, 26 setembre.
Últim trimestre: 24 octubre, 21 novembre i 19 de desembre: av. Constitució, des de Ruaya fins a Maximilià
Thous (sector 5-10).
*11 de març, 22 d'abril, 10 de juny, 8 de juliol, 5 d'agost, 2 de setembre, 30 de setembre.
Últim trimestre: 28 d'octubre, 25 de novembre i 23 de desembre: Sagunt, des de Primat Reig fins a
Maximilià Thous (sector 6-2); av. Constitució, des de Maximilià Thous fins a Primat Reig (sector 5-5); Primat
Reig, des de av. Constitució fins a Alfauir (sector 5-12).
*12 de març, 23 d'abril, 11 de juny, 9 de juliol, 6 d'agost, 3 de setembre.
Últim trimestre: 1 d'octubre, 29 d'octubre, 26 de novembre i 24 de desembre: av. Constitució, des de
Comte de Lumiares fins a Germans Machado (sector 5-2).

*28 de març, 25 d'abril, 13 de juny, 11 de juliol, 8 d'agost, 5 de setembre.
Últim trimestre: 3 d'octubre, 31 d'octubre, 30 de novembre i 26 de desembre: Sagunt, des de Ruaya fins a
Guadalaviar (sector 6-4); av. Constitució, des de Primat Reig fins a Comte de Lumiares (sector 5-3), i av.
Constitució, des de Pla de Saïdia fins a Ruaya (sector 6-1).
*30 de març, 27 d'abril, 15 de juny, 13 de juliol, 10 d'agost, 7 de setembre.
Últim trimestre: 5 d'octubre, 2 de novembre, 30 de novembre i 28 de desembre: Primat Reig, des d'Alfauir
fins a Ramón Asensio (sector 5-12).
*31 de març, 28 d'abril, 16 de juny, 14 de juliol, 11 d'agost, 8 de setembre.

2.
Durant este últim trimestre de l'any 2016, quines actuacions de neteja i neteja amb aigua hi ha
programades en estes vies urbanes?
Últim trimestre: 6 d'octubre, 3 de novembre, 1 de desembre i 29 de desembre: Primat Reig, des de Ramón
Asensio fins a av. Catalunya (sector 7-10).

Assumpte: Colònies gats
1.
2.
3.
4.

Quantes colònies de gats hi ha en el districte de Trànsits? Especifiqueu-ne el lloc i el nombre.
Quantes estan catalogades?
Qui se n’encarrega de cada una?
S'ha realitzat el pla d'esterilització felina? En cas afirmatiu, indiqueu-ne data i colònia tractada.

RESPOSTA BENESTAR ANIMAL
1.

Quantes colònies de gats hi ha en el districte de Trànsits? Especifiqueu-ne el lloc i el nombre.

En general, en tota la ciutat de València s'està realitzant el cens de les colònies felines de la ciutat. Atés que
l'anterior equip de govern no va realitzar cap cens ni control sobre estes (tot i haver aprovat el 24 de març
de 2014 en Junta de Govern Local EL PLA COLONIAL FELÍ MUNICIPAL), a hores d'ara s'ha començat a
contactar amb associacions i col·laboradors de colònies felines per a poder realitzar un cens real de les
colònies, el nombre de gats de cada una i les persones col·laboradores. També s'ha iniciat el Pla
d'esterilització felina per al control de la població i el seu estat sanitari. Així mateix, se'ls està facilitant un
carnet de col·laborador/a amb una xarrada informativa prèvia, se’ls està facilitant documentació sobre els
drets i obligacions dels col·laboradors i se'ls fa firmar un document d'acceptació del Pla colonial felí. En el
districte de Trànsits, a hores d'ara, hi ha censades 35 colònies.

Ronda nord, direcció Benicalap

TRÀNSITS- 6

460016

Colònias felines PEF: JARDINS DE VIVERS

TRÀNSITS- 5

46010

Colònia de la hípica a València

TRÀNSITS -5

46010

Parc de Marxalenes

TRÀNSITS -5

46009

Colònia av. Constitució 280 aprox.

TRÀNSITS -5

46009

Barri de Marxalenes: solar

TRÀNSITS -5

46009

C/ Sant Pancraç

TRÀNSITS -5

46009

Parc Marxalenes

TRÀNSITS -5

46009

C/ Rebollar

TRÀNSITS -5

46009

Zona Doctor Olóriz adjacents

TRÀNSITS -5

46009

Zona institut Comenius
Zona de Trinitat: entre els carrers de Xeresa, Genaro Lahuerta
i Flora i un solar que esta davant del Centre de Salut Trinitat
C/ Horticultor Bosch s/n, casa abandonada, una colònia

TRÀNSITS -5

46009

TRÀNSITS -5
TRÀNSITS -5

46010
46009

Parc Marxalenes: c/ Dr. Olóriz, c/ Sant Pancraç, c/ Portugal

TRÀNSITS -5

46009

Parc de Marxalenes (C/ SANT PANCRAÇ, S/N)

TRÀNSITS -5

46009

2. Jardí del Túria: a l’altura de Nuevo Centro, on està situat l’ascensor del metro
Colònia de la piscina coberta – col·legi Manuel Tortajada (zona Bioparc)
Col·labora amb Begoña Galindo també

TRÀNSITS- 4

46009

TRÀNSITS -4

46015

Passeig de la Petxina, solar tancat que està en la cantonada abans de creuar al col·legi

TRÀNSITS -4

46009

Barri de Marxalenes, en un descampat que hi ha al carrer de la Falua.

TRÀNSITS -4

46009

Colònia: carrer del remolcador

TRÀNSITS -4

46009

C/ Cerdà

TRÀNSITS- 16

46025

Saudi Park

TRÀNSITS -16

46025

C/ Doctor Nicasio Benlloch, núm. 32. Rentador de cotxes

TRÀNSITS -16

46015

C/ Doctor Nicasio Benlloch, núm. 20. Nou camp futbol Mestalla

TRÀNSITS -16

46015

C/ Olmos, al costat de plaça de Sant Roc

TRÀNSITS -16

46015

Av. de Burjassot, Col·legi Nuestra Señora del Carmen

TRÀNSITS -16

46025

C/ Mestre Miguel Galán

TRÀNSITS -16

46025

C/Alqueries de Bellver / c/ Carrasqueta

TRÀNSITS -16

46015

C/ José Grollo/ Segarra
Ubicada en un descampat d’una fàbrica que fa cantonada amb el carrer del Periodista Gil
Sumbiela amb el carrer del General Llorens
Ubicada en un descampat privat tancat que fa cantonada amb el carrer d’Equador amb General
Llorens

TRÀNSITS -16

46025

TRÀNSITS -16

46025

TRÀNSITS -16

46025

Plaça de l’Escultor Bayarri

TRÀNSITS -16

46025

Saudi Park

TRÀNSITS -16

46025

Carrer Ruaya

TRÀNSITS -5

46009

Campanar i Beniferri

TRÀNSITS

2.

Y

BENIFERRI

Quantes estan catalogades?

Supose que per catalogades fa vosté referència a censades, ja que són les mateixes que censades.
3.

Qui o se n’encarrega de cada una?

Les persones col·laboradores del Pla colonial felí mencionades en la primera pregunta.

4.

S'ha realitzat el pla d'esterilització felina? En cas afirmatiu, indiqueu-ne data i colònia tractada.

Sí. Va començar l'1 de juliol de 2016 i s'han esterilitzat 79 gates de diferents colònies.

Assumpte: Cultura als barris
1.
Quants barris del Districte de Trànsits s'han inclòs en el programa? Preguem que s'especifiquen.
2.
Quants han sigut els participants i assistents a cada una de les actuacions programades? Preguem
que se'ns especifique el nombre d'assistents per actuació.
3.
Quin és l'import d'esta iniciativa en l'àmbit territorial del Districte de Trànsits?
4.
Quines han sigut les persones físiques o entitats que han sigut contractades per a realitzar estes
actuacions en el Districte de Trànsits?

RESPOSTA ÀREA DE CULTURA
1.

Quants barris del Districte de Trànsits s'han inclòs en el programa? Preguem que s'especifiquen.

El programa CULTURA ALS BARRIS 2016 incorpora en la seua programació la realització d'activitats en
quatre barris de diferents districtes inclosos en la demarcació territorial de la Junta Municipal de Trànsits:
Campanar (districte Campanar), Benicalap (districte Benicalap), Torrefiel (districte Rascanya), Morvedre
(districte Saïdia).
2.
Quants han sigut els participants i assistents a cada una de les actuacions programades?
Preguem que se'ns especifique el nombre d'assistents per actuació.
Des del Servici de Recursos Culturals que organitza la campanya CULTURA ALS BARRIS 2016, s'ha previst un
sistema d'avaluació de les activitats culturals que inclou la valoració qualitativa i quantitativa de públic a
cada una de les activitats que s’han realitzat en el transcurs de la campanya. Tenint en compte que es
tracta d'un projecte que es troba en fase d'execució, la valoració d'assistència de públic en la data
sol·licitada és parcial, ja que només es compta amb les dades arreplegades en les tres primeres setmanes,
per la qual cosa no tenen validesa per a realitzar una anàlisi rigorosa de quantificació de públic en sentit
global.
En qualsevol cas, i a la vista del feedback rebut pels coordinadors de les activitats realitzades des del 30 de
setembre, la valoració és molt positiva, atenent al grau de satisfacció transmés pels assistents fins a la
data.
3.

Quin és l'import d'esta iniciativa en l'àmbit territorial del Districte de Trànsits?

CULTURA ALS BARRIS 2016 respon a un concepte de projecte global d'activitats culturals de diferents estils i
modalitats artístiques que s’han de desenvolupar de forma simultània en 8 localitzacions de la ciutat de
València. L'organització de les activitats, més de 100 en tota la campanya, s'ha realitzat de forma conjunta
fent una planificació organitzada en els 8 barris on havia de desenvolupar-se el projecte, ja que no té sentit
un plantejament administratiu individualitzat pel que fa a pressupostos i gestió d'expedients per barris.

El cost global de la campanya CULTURA ALS BARRIS 2016 en el seu conjunt, ascendix a un import de
207.760,94 €, i s’han tramitat 13 expedients amb diferents empreses i professionals de l'àmbit cultural,
segons el criteri dels tècnics del Servici de Recursos Culturals.
4.
Quines han sigut les persones físiques o entitats que han sigut contractades per a realitzar estes
actuacions en el Districte de Trànsits?
Tal com s'ha descrit anteriorment, s'han realitzat contractacions atenent a la globalitat del projecte en els 8
barris on ha de realitzar-se, sense realitzar una contractació específica de professionals o empreses per a
les activitats realitzades únicament en l'àmbit de la Junta Municipal de Trànsits.
Els professionals i empreses de servicis culturals i tècnics contractats per a l'execució de la campanya
CULTURA ALS BARRIS 2016 són els que es detallen a continuació:
-

CIRCO GRAN FELE, SL
ESPECTACLES A.M.B., SL
ABSOLUTE BEGINNERS, SL
TOT ANIMACIÓ, SL
PRODUCCIONS MUSICALS, SL
PROYECSON, SA
PLOTEARTE, SL
PERETÓ, SL
MÉS DE MIL 360, SL
YAPADÚ, SL
ASSOCIACIÓ ART E MAÑA, SL
FILMAC, SL
LA FACTORIA-M. DOLORES SEGARRA
ALBA ALEGRE
JORGE JUAN MICÓ GASCÓ
EL TEIXIDOR DE PARAULES, SL
ASSOCIACIÓ CULTURAL EL TUDELL
ALMUDENA FRANCÉS I MORA
LLORENÇ GIMENEZ TARAZONA
VICENTE CESAR MARTÍNEZ MERCADER

Assumpte: Jardí Nino Bravo
1.
2.
3.
4.
5.

Quina és la freqüència de neteja i manteniment del jardí?
Quan es va replantar per última vegada el jardí? Especifique-ne els treballs realitzats.
Quan es va netejar l'escultura de Nino Bravo per última vegada?
Quan tenen pensat retirar les pintades dels jocs infantils sitis en este jardí?
Hi ha prevista alguna millora o remodelació per a l'any que ve 2017 en el dit jardí?

RESPOSTA ÀREA DE MEDI AMBIENT
1. Quina és la freqüència de neteja i manteniment del jardí?

La freqüència de neteja del jardí Nino Bravo és diària, de dilluns a dissabte en torn de matí.
La freqüència en la realització de les diferents labors de manteniment de jardineria (reg, sega de praderies,
poda i retall d'arbustos, control d'herbes espontànies, manteniment d'elements d'obra civil i mobiliari urbà,
control fitosanitari, etc.) es desenvolupen d'acord amb les planificacions efectuades amb els mitjans tècnics
i personals disponibles, depenent de l'època de l'any i les necessitats pròpies de l'espai enjardinat.
2. Quan es va replantar per última vegada el jardí? Especifiqueu els treballs realitzats.
Durant la campanya de plantació 2010- 2011 es va procedir a la reposició de la vegetació arbustiva
necessària al seu dia per a cobrir marres en tanques i arbustos lliures i, a partir d’eixa data, s’ha eliminat la
consignació pressupostària per a reposició de vegetació.
Durant el pròxim període tardor-hivern 2016-2017, d'acord a les necessitats observades i criteris tècnics,
es procedirà a la reposició de la vegetació referida.
4. Quan tenen pensat retirar les pintades dels jocs infantils sitis en el jardí?
La neteja de les pintades existents en els jocs infantils del referit jardí està previst realitzar-la al llarg d’este
mes d'octubre.
5. Hi ha prevista alguna millora o remodelació per a l'any que ve 2017 en el dit jardí?
En este moment el pressupost està en fase d'elaboració; no s'han detallat les previsions de millora.
RESPOSTA ÀREA DE PATRIMONI
A l'abril de 2015.
Assumpte: Previsió inversió jardins
1.
Quin pressupost se sol·licitarà en el pròxim pressupost municipal per a la remodelació de jardins
en el Districte de Trànsits?
2.
Quants diners té previst per a la construcció de nous jardins en el Districte?
3.
Permetrà la delegada de Jardins la participació dels veïns en la remodelació de jardins en l'àmbit
del Districte? I, quina fórmula i procediment se seguirà?

RESPOSTA ÀREA DE MEDI AMBIENT
1.
Quin pressupost se sol·licitarà en el pròxim pressupost municipal per a la remodelació de jardins
en el Districte de Trànsits?
El corresponent a les obres dels projectes aprovats en la consulta de propostes ciutadanes del 2016, als
quals caldrà afegir els pressupostos que puguen vindre de les propostes ciutadanes del 2017 aprovades,
corresponents a este districte.
2.

Quants diners té previst per a la construcció de nous jardins en el Districte?

Els que puguen vindre de les propostes ciutadanes del 2017 aprovades, corresponents a este districte.

3.
Permetrà la delegada de Jardins la participació dels veïns en la remodelació de jardins en l'àmbit
del Districte? I, quina fórmula i procediment se seguirà?
La Delegació de Parcs i Jardins està permanentment oberta a la comunicació dels veïns i veïnes de tots els
barris de València.
Com a resultat de les reunions periòdiques que manté, es plantegen les inversions i millores que puguen
resoldre els dèficits i problemes que puguen arrossegar els barris des de fa ja temps i també les que vagen
apareixent.
Prèviament a l'execució de les obres, es plantejaran als veïns les propostes per al seu debat.

Assumpte: Jardins en el barri de Torrefiel
- Quines zones enjardinades està té previst remodelar en el barri per al pròxim exercici 2017?
- Quins jardins de nova execució està previst construir amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017?
- Quantes reunions ha mantingut la delegada de Parcs i Jardins amb els veïns i associacions de Torrefiel
sobre l'estat de conservació i manteniment dels espais lliures en el barri?
- Quina ha sigut la programació de poda d'enguany en el barri de Torrefiel? Preguem que en la resposta
se'ns indiquen les dates i els carrers on s'ha actuat amb la poda.
-¿Cuál és la freqüència de neteja dels parcs i jardins del barri de Torrefiel? Preguem que en la resposta se'ns
indique la dita freqüència en cada un dels parcs i jardins.
- Quina és la freqüència i el grau de comunicació i relació amb l'AV de Torrefiel en tot allò referent a
conservació i manteniment de parcs i jardins?
RESPOSTA ÀREA DE MEDI AMBIENT
-

Quines zones enjardinades està previst remodelar en el barri per al pròxim exercici 2017?

Les corresponents a les obres dels projectes aprovats en la consulta de propostes ciutadanes del 2016, als
quals caldrà afegir els pressupostos que puguen vindre de les propostes ciutadanes del 2017 aprovades,
corresponents a este districte.
-

Quins jardins de nova execució està previst construir amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017?

Els corresponents als projectes que puguen derivar de les propostes ciutadanes del 2017 aprovades,
corresponents a este districte.
-

Quantes reunions ha mantingut la delegada de Parcs i Jardins amb els veïns i associacions de
Torrefiel sobre l'estat de conservació i manteniment dels espais lliures en el barri?

Amb l'Associació de Veïns es va dur a terme una reunió a l'octubre de 2015 en la Delegació. El 24 d'agost es
va portar a terme una reunió amb els vocals de la Junta de Districte per a tractar els temes de tots els
barris.
- Quina ha sigut la programació de poda d'enguany en el barri de Torrefiel? Preguem que en la resposta
se'ns indiquen les dates i els carrers on s'ha actuat amb la poda.
- Resulta important indicar, la carència de poda que tenen tots els arbres que hi ha en els distints jardins
del barri.
-

En alguns jardins hi ha branques d'arbres que tapen o inclús han trencat algun fanal del jardí.

- Generalment, totes les palmeres tenen palmes seques, resultat d'anys sense podar, amb el consegüent
perill per als vianants o les persones usuàries del jardí.
- A causa de la falta de poda i retall de la copa arbòria, ens trobem amb una mescla de branques en els
arbres que impedixen que la llum arribe a la gespa de la praderia situada davall dels arbres.
- S'estava realitzant la poda integral del barri de Torrefiel el dia 23/08/16. Estos treballs de poda es van
paralitzar temporalment per a procedir a la poda amb caràcter d'urgència dels oms, xops i pins del barri de
Carme-Beteró. Està prevista la continuació dels treballs en el barri de Torrefiel.
- D'acord amb la informació subministrada per la contracta de Foment, les actuacions realitzades en el
barri de Torrefiel són les que a continuació s'exposen :
-

ACTUACIONS BARRI TORREFIEL 2016:

-

ALCANYÍS 6
ABATIMENT 2
PODA 4
ARQUITECTE JUAN PÉREZ 2
PODA 2
DR. MARCO MERENCIANO 1
ABATIMENT 1
DR. PESET ALEIXANDRE, AV. 25
PODA 25
ERUDIT PAGÉS 1
ABATIMENT 1
ESCULTOR PIQUER 5
PODA 5
FELIPE RINALDI 1
RETIRADA DE RESTES SENSE PODA 1
GRAVADOR FABREGAT 2
ABATIMENT 2
JACOMART 2
ABATIMENT 1
RETIRADA DE RESTES SENSE PODA 1
JOAN XXIII, AV. 14

-

ABATIMENT 2
PODA 12
MARIA TERESA OLLER I BENLLOCH (MUSICÒLOGA) 2
PODA 2
MARQUÉS DE MONTORTAL 10
PODA 10
MESTRE MARÇAL 3
ABATIMENT 1
PODA 1
RETIRADA DE RESTES SENSE PODA 1
MÚSIC ESPÍ, PL. 3
ABATIMENT 1
REVISIÓ 2
PARE COSME DE TORRES 3
ABATIMENT 1
PODA 2
PEDRO CABANES 8
ABATIMENT 2
PODA 4
RETIRADA DE BRANCA 1
RETIRADA DE RESTES SENSE PODA 1
PERE PATRICI MEY 5
ABATIMENT 1
PODA 4
RIU BIDASOA 1
ABATIMENT 1
SALVADOR ALLENDE, PL. 1
RETIRADA DE RESTES SENSE PODA 1
Total general 95

- Quina és la freqüència de neteja dels parcs i jardins del barri de Torrefiel? Preguem que en la
resposta se'ns indique esta freqüència en cada un dels parcs i jardins.
Neteja.
- Quina és la freqüència i el grau de comunicació i relació amb l'AV de Torrefiel en tot allò referent a
conservació i manteniment de parcs i jardins?
Des de la Delegació de Parcs i Jardins tenim comunicació fluida amb totes les associacions de veïns sobre
les qüestions que ens plantegen.

Assumpte: Retalls línies EMT
En atenció a les línies de l'EMT que han patit retalls d'itineraris i modificacions en l'àmbit territorial
del Districte de Trànsits, quantes queixes i reclamacions s'han presentat per veïns, usuaris i entitats i quins
han sigut els motius? Preguem que en la resposta se'ns especifique la queixa i/o reclamació i el nombre
d’estes sobre el mateix objecte.
Quantes reunions s'han mantingut sobre els retalls i modificacions en les línies de l'EMT amb veïns,
usuaris i entitats que pertanyen al Districte de Trànsits?
Durant el pròxim exercici 2017, tenen previst realitzar nous retalls i modificacions en línies de l'EMT
que part de les seues rutes i recorreguts comprenguen el Districte deTrànsits?
En cas afirmatiu, en què consistiran els canvis i com afectaran a veïns i usuaris d'estes línies en
l'àmbit del Districte de Trànsits?

RESPOSTA DE L'ÀREA DE MOBILITAT
En relació a la consulta sobre la modificació i les millores de la xarxa de l'EMT que va començar el
passat 26 de juliol, hem de comentar-li que és difícil quantificar les queixes i reclamacions rebudes, pel fet
que no totes queden registrades. En qualsevol cas, el nombre de peticions reclamant una xarxa i un servici
més ràpid i eficaç de l'EMT és innombrablement superior al de queixes rebudes després de les primeres
modificacions, i la gran recepció per part dels usuaris de les noves línies avala, a més, la bona acceptació
generalitzada d’estes.
No obstant això, cal assenyalar que continuem rebent innombrables peticions des de molts barris
perquè la xarxa es continue millorant, ja que l'anterior corporació va mantindre durant anys unes línies en
molts casos lentes i obsoletes, despreocupada absolutament de les necessitats dels usuaris de transport
públic, una situació que afortunadament està revertint la nova corporació. De la mateixa manera, i com sol
succeir quan es produïx algun canvi, no tot el món ho assimila amb rapidesa, i l'EMT està rebent algunes
peticions d'informació sobre com realitzar trajectes des de Saïdia, sobretot cap al nou hospital La Fe, que
estan sent ateses pel seu personal que els explica les noves opcions, més eficients i ràpides que les que hi
havia anteriorment.
Respecte a les reunions mantingudes per a abordar les primeres millores, vam tindre tres sessions
participatives durant la consulta ciutadana en la Junta Municipal de Trànsits, on els veïns i veïnes van poder
fer les seues aportacions perquè l'EMT les tinguera en compte abans de començar la primera fase de
remodelació i millora de la xarxa.
Quant al pròxim exercici 2017, ens agradaria indicar-li que l'objectiu de la direcció-gerència de l'EMT
és donar el millor servici possible als veïns i veïnes de València, pel que es continuaran produint les millores
en la xarxa, tan reclamades per la ciutadania durant lustres, que possibiliten l'objectiu final de construir un
transport públic més útil, eficaç i eficient. Quan tinguem establides les primeres línies de les millores per a
l'any 2017, els veïns i veïnes de Trànsits, igual que els de la resta de la ciutat de València, seran informats.

Assumpte: Tractament plagues de rosegadors
1.

Quantes actuacions contra rosegadors s'han portat a terme en el districte en este exercici 2016?

2.

En quins llocs, dates i barris s'ha actuat, i quin ha sigut el resultat després de la intervenció?

RESPOSTA DEL SERVICI DE SANITAT
En relació a les preguntes formulades pel portaveu del grup popular respecte als tractaments efectuats en
Trànsits, informem que la zona de Trànsits arreplega uns quants districtes que són les unitats de
tractament en què es realitza la campanya periòdica de DDD en la xarxa de clavegueram municipal. La
programació de les dates es realitza principalment tenint en compte les dades històriques de tractament i
els resultats obtinguts en temporades passades.
La distribució dels tractaments en campanya ordinària ha sigut
DISTRICTE

BARRI

DATA
INICI

NIVELLS
PANDEROLES

NIVELLS
ROSEGADORS

Districte 4

Campanar

2 juny

Mitjà

Baix

Districte 5

la Saïdia

25 abril

Baix

Baix

Districte 15

Rascanya:
Barri
2
Torrefiel

11 abril

Baix

Baix

Districte 16

Benicalap

5 maig

Mitjà

Baix

Districte 17

Pobles del
Nord

14 març

Baix

Mitjà

Districte 18

Pobles de
l´Oest

14 març

Baix

Baix

S'han atés un total de 16 avisos, la majoria corresponents a solars o propietats particulars, tots atesos des
d'esta Secció.

6.
-

Intervencions veïnals
Rafael Medina - AV Torrefiel

Preguntes districte.
-

Francisco Llamas Celada – AV Marxalenes

Situació del barri.

-

Eugenio – AV Torrefiel

Barris i jardins: posar bancs en Ronda Nord, només hi ha dos. Pintura de bancs d'Orriols.
-

Carmen Acebo Fortes – Associació de Veïns Saïdia

Parc de Marxalenes: gats i arena.
Enllumenat en la zona de jocs infantils.
Mosquits i puces en el parc.
Trapes de sanejament
Mobilitat Bus 64.
-

Gloria Escribano Ibáñez – Veïna

Informeu dels focus on s'estan produint plagues de rates, Torrefiel, Marqués de Montortal, Sant Doménec
Savio, en solars i cases abandonades.
-

Fermín Martín Rojo – Particular

Carril exclusiu EMT i taxi, calçada en mal estat zona Trànsits. S'adjunta nota descriptiva.
-

Sagrario Ramírez Velado – AMPA CEIP Lluís Guarner

Després d'exposar els nostres problemes a les instal·lacions del centre el passat 7 de juliol al Consell de
Trànsits, les nostres peticions no han sigut ateses correctament, i s’han deixat els xics i xiques en situació
desprotegida davant d'accidents, infeccions i altres riscos.
Exigim una solució immediata als problemes que estem exposant ja molts anys.
-

Amparo Arona López – Som Valencians

1. Saber en quina fase es troba el PEF i si la Sra. Tello té previst cedir el solar municipal prop de l'antiga Fe a
la colònia Gats Russafa, com s’està sol·licitant fa des de mesos sense obtindre resposta.
2. Volem fer constar abans que res que, per descomptat, defenem que la cultura és un dret de tots els
ciutadans, com indicava la senyora Tello quan presentà el programa municipal Cultura als Barris, programa
que té lloc entre els dies 30/09 i 19/11.
El que no ens pareix tan bé és el cost que ha tingut (207.000 €) i la poca o nul·la repercussió de la majoria
dels actes programats en els diferents barris.
Ens agradaria que se'ns indicara quin criteri s'ha seguit en el procés de selecció de les activitats i els
participants.
Volem proposar que eixos pressupostos de cultura es dediquen a construir biblioteques, aules d'estudi,
centres de dia de majors, aules per a assajos de bandes de música, que és el que verdaderament estan
sol·licitant els ciutadans.

-

Teresa Giner Bens – Associació de Dones Aitana Torrefiel

Sóc la veu dels veïns que tenim l’habitatge prop del McDonals 24 hores, i ens agradaria demanar a qui
corresponga que ens feren un poc de cas i estudiaren tot el que es genera a l’estar obert per la nit. Cal estar
ací.
Una altra cosa que voldria proposar és una font en el parc perquè els xiquets puguen beure.
-

José Tirso Corbacho – Particular

Informació com més detallada millor sobre les obres que s'estan realitzant en el carrer de Flora, Genaro
Lahuerta i Volta del Rossinyol.
Informació sobre l'estat de les actuacions realitzades a este efecte per a obrir la biblioteca del carrer de
Genaro Lahuerta.
-

Tito Alapont – Esquerra Unida Benimàmet

Sobre les respostes a les sol·licituds veïnals i funcionament de la Junta de Trànsits.
-

Salvador Gallur – Som Valencians

L'Ajuntament està elaborant o ha elaborat la guia de recomanacions i bones pràctiques per a circular amb
bicicleta a la ciutat?
Té el consistori programat fer una campanya efectiva per mitjà de la Policia Local tant informativa com
reguladora del compliment de la normativa municipal de trànsit respecte als usuaris habituals de les
bicicletes?
Hi ha un gran malestar entre els vianants respecte d'això, amb la forma de circular d'un gran nombre
d'usuaris d'estes que incomplixen sistemàticament esta normativa.
-

José Simón Gómez – Coordinador del col·lectiu d'Esquerra Unida Benimàmet

Deficiències a Benimàmet.
-

Arturo Peiró Pons – Esquerra Unida Col·lectiu Trànsits

Pressupostos participatius, expropiacions.
-

Tomás Ramón Muñoz – Torrefiel Athlétic CE

Situació actual de la petició del camp de futbol 11 per a Torrefiel i el poliesportiu. S'està fent alguna cosa?
I sense més temes que tractar, s'alça la sessió, a les 21 h del dia de la data.

