ACTA NÚM. 36 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
CELEBRADA EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2015.

ASSISTENTS:

Presidenta:

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

-Vicepresident

-Senyor Ramón Vilar Zanón

València, a les 19 hores del dia 20 d’octubre
de 2015, es reunixen en els locals del Centre
Municipal de Persones Majors de
Montolivet sitis en c./ Professor Vicente
Coloma Cano, els components del Consell
de la Junta Municipal de Russafa que al
marge es relacionen.
No assistix a la reunió la senyora Elisa
Valía Cotanda, pel grup socialista, sent
substituïda pel senyor Josep Vicent Alcaide
Olmos.
Assistix al ple del Consell de Districte, amb
veu però sense vot, el regidor del grup
popular el senyor Vicente Igual Alandete.

Vocals:
Orde del Dia:

Grup Compromís:

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila
-Senyora Nekane Larrazábal Inchausti
-Senyor Dídac Botella i Mestre

1º.Constitución del Consell
nomenament de portaveus.

de

Districte

i

2º. Creació de Comissions de Treball i nomenament
de Coordinadors de les mateixes.
3º. Règim de sessions dels consells. Informació del
seu funcionament
4º. Suggeriments i propostes.

Grup Socialista

1

-Senyor José Miravalls Mingarro
-Senyor Josep Vicent Alcaide Olmos

Grup València en Comú

-Senyor Gabriel Riutort Martínez-Villaseñor

Grup Popular

-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Senyora Cristina Diego Martí
-Senyor Ignacio Huici Méndez

Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania

-Senyor Antonio Cervera Briones
-Senyor Emilio Orts Hernández

Secretari:

-Senyor Vicent Morant Deusa
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En la data i hora abans indicada, per la sra. Presidenta s’inicia la sessió donant la
benvinguda a tots els assistents, invitant a la seua participació en els Consells de les
Juntes Municipals de Districte.

1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE I NOMENAMENT DE
PORTAVEUS.
Iniciada la sessió, pel Secretari es procedix a la lectura dels noms dels vocals
designats per resolució de l’Alcaldia núm. 95 de 04/08/15 pels grups polítics amb
representació en l’Ajuntament, quedant el Consell de Districte constituït de la manera
següent:
Pel grup Compromís:
Titulars:
-Senyor Vicent Josep Puchades Vila.
-Senyora Nekane Larrazábal Inchausti.
-Senyor Dídac Botella i Mestre.
Suplents:
-Senyor Carlos Blanquer Ovejero.
-Senyora Eloïsa Blanes Solsona.
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-Senyor Lluís Grau Gadea.
Pel grup Socialista:
-Senyora Elisa Valía Cotanda.
-Senyor José Miravalls Mingarro.
Suplents:
-Senyor Josep Vicent Alcaide Olmos.
-Senyora Mercedes Moner Rodrigo.

Pel grup València en Comú:
-Senyor Gabriel Riutort Martínez-Villaseñor.
Suplent:
-Senyora Carmen Martínez-Villaseñor Vidal.

Pel grup Popular:
Titulars:
-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz.
-Senyor Ignacio Huici Méndez.
-Senyora Cristina Diego Martí.
Suplents:
-Senyora Ana Mª Ortells Miralles.
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-Senyor Leandro Ródenas Domingo.
-Senyor Jorge Hernández Paricio.
Pel grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania:
-Senyor Antonio Cervera Briones.
-Senyor Emilio Orts Hernández.
Suplents:
-Senyor Daniel Soler Lleó.
-Senyora Rosa Ana Duart Herrero.

A continuació. pels diversos grups polítics municipals, es procedix a donar
compte dels vocals elegits com a portaveus dels seus respectius grups, sent estos els
següents:
Pel grup Compromís:
-Senyor Vicent Josep Puchades Vila.
Pel grup socialista:
-Senyora Elisa Valía Cotanda.
Pel grup València en Comú:
-Senyor Gabriel Riutort Martínez-Villaseñor.
Pel grup Popular:
-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz.
Pel grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania:
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-Senyor Emilio Orts Hernández.

2.

CREACIÓ

DE

COMISSIONS

DE

TREBALL

I

NOMENAMENT

DE

COORDINADORS DE LES MATEIXES.

Pren la paraula la senyora presidenta, la senyora Isabel Lozano i proposa la
creació de tres comissions: Cultura, Urbanisme i Inversions i Benestar Social. Manifesta
que a les esmentades comissions es podrà incorporar qualsevol ciutadà, agrupació o
associació, havent de sol·licitar-ho a través dels fulls de participació que estaran
disponibles en la WEB en un breu espai de temps. Per part del Secretari, de l’assessora
de la Regidoria i del personal adscrit al Servici de Descentralització i Participació
Ciutadana, s’incidix en l’explicació dels requisits per a formar part de les comissions i
de la instrumentació de les vies de participació.
S’aprova la creació de les dites comissions i per la sra. Presidenta s’incidix en la
necessitat de convocar la Comissió d’Urbanisme i Inversions tan ràpidament com siga
possible per a la tramitació dels pressupostos participatius. S’acorda que es convoque
per al 16 de novembre.
Es va acordar que les dites comissions tingueren la següent composició:
-Comissió de Cultura: Partit Popular: Senyor Ignacio Huici Méndez. Grup
Compromís: Senyor Dídac Botella Mestre. Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania:
Senyor Antonio Cervera Briones. Grup PSPV-PSOE: Sr. José Miravalls Mingarro. Grup
València en Comú: Sr. Gabriel Riutort Martínez- Villaseñor. Es nomena coordinador de
la mateixa el sr. Dídac Botella Mestre.
-Comissió de Benestar Social. Partit Popular: Senyor Alejandro FernándezCheca Ruiz. Grup Compromís: Senyor Lluís Grau Gadea. Grup Ciutadans-Partit de la
Ciutadania: Senyor Emilio Orts Hernández. Grup PSPV-PSOE: Senyor Josep Vicent
Alcaide Olmos. Grup València en Comú: Senyor Gabriel Riutort Martínez-Villaseñor.
Es nomena coordinador de la Comissió el Sr. Josep Vicent Alcaide Olmos.
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-Comissió d´ Urbanisme i Inversions. Partit Popular: Senyora Cristina Diego
Martí. Grup Compromís: Senyor Lluís Grau Gadea. Grup Ciutadans-Partit de la
Ciutadania: Senyor Emilio Orts Hernández, Grup PSPSV-PSOE: Senyor José Miravalls
Mingarro. Grup València en Comú: Senyor Gabriel Riutort. Es nomena coordinador de
la comissió el senyor Gabriel Riutort Martínez.Villaseñor.
En la seua intervenció el sr. Fernández-Checa, després de manifestar la voluntat
de col·laboració del seu grup, proposa la creació d’una 4a Comissió, de Seguretat
Ciutadana a la vista dels problemes específics en eixe camp existents en el districte, cita
el botellot, l’horari dels pubs, etc. Pel sr. Puchades, del grup Compromís, es manifesta
que esta 4a comissió podria integrar-se en una de les existents, com la de Benestar
Social. Advoca a continuació per la reforma del Reglament de Participació Ciutadana.
El sr. Alcaide Olmos, pel grup PSPV-PSOE manifesta que el grup Popular, durant els
seus anys de mandat, només va permetre l’existència de la Comissió de Cultura, quan
des de l’oposició, s’havien proposat altres comissions. Estima finalment que les tres
comissions creades poden ser un instrument de treball vàlid per a tractar els problemes
del districte. El sr. Riutort, del grup València en Comú entén que els problemes
plantejats són problemes de convivència i que poden ser tractats en la Comissió de
Benestar Social. Al sr. Orts, del grup Ciutadans, li va paréixer interessant la creació
d’esta comissió.
Intervé tot seguit la senyora presidenta per a manifestar que eixa comissió es
podria incloure en la de Benestar Social, proposant una esmena transaccional respecte
d’això.
Sotmesa a votació la proposta del senyor Alejandro Fernández-Checa, va ser
rebutjada amb 6 vots en contra, grups Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú.
Tres a favor grup Popular, i dos abstencions, grup Ciutadans. L’esmena transaccional de
la sra. Lozano va ser aprovada amb els vots a favor dels grups Compromís, PSPVPSOE i València en Comú. El grup Popular va votar en contra i el grup Ciutadans es va
abstindre.
Per part del públic assistent es va sol·licitar la creació d’altres comissions, però
que no van ser incorporades a cap formulari d’intervenció.
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Es va acordar que el nomenament dels coordinadors de les distintes comissions
es duria a terme quan es reuniren estes.

3.

RÈGIM

DE

SESSIONS

DE

LES

COMISSIONS.

INFORMACIÓ

I

FUNCIONAMENT.

Amb caràcter previ, per senyora Ángela Pedraza, assessora de la Delegació de
Participació Ciutadana, es va incidir en la necessitat que per part del públic que
intervinga en els plens del Consell de Districte s´ómpliguen

els corresponents

formularis de participació, perquè les seues intervencions siguen arreplegades en l’acta i
se’ls done el curs que corresponga. Va incidir en la importància d’este punt.
A continuació la senyora Isabel Lozano explica el règim de funcionament dels
plens, indicant que la periodicitat en principi seriosa trimestral indicant a continuació
que, de conformitat amb l’informe emés pel Servici Jurídic respecte d’això, la
identificació dels assistents seria voluntària i que es podien gravar les sessions. Va
assenyalar que els plens se celebrarien a les 7 de la vesprada, horari més accessible per a
facilitar la participació ciutadana, i que es tractaria de que estos tingueres caràcter
itinerant, per la qual cosa es preveu la seua celebració en locals diferents. Va afegir que
la gravació del ple estaria disponible en la web municipal.
El sr. Miravalls del grup PSPV-PSOE es va congratular de l’alta participació i de
la creació de noves comissions.
A continuació intervé el sr. Ramón Vilar, regidor-delegat d’Hisenda i
vicepresident de la junta municipal de Russafa per a explicar el procediment dels
pressupostos participatius, assenyalant que este permetrà que les entitats i ciutadans que
participen en la comissió creada a este efecte, la reunió constitutiva de la qual està
fixada per al 16 de novembre en esta junta municipal, puguen pronunciar-se sobre el
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destí d’un percentatge determinat del pressupost d’inversions, oferint-se a informar els
ciutadans que així ho requerisquen sobre el funcionament d’este procediment.

4. SUGGERIMENTS I PROPOSTES.

Per diverses entitats i associacions es van omplir els corresponents formularis de
participació. A continuació es transcriu el contingut dels dits formularis:
-La senyora Ana Belén Molina, en nom i representació del grup de Participació
Ciutadana 15-M, presenta dossier en el que es formulen les seus propostes i que
s´incorpora com Annex de la present acta amb el número 1.

-Per la senyora Empar Puchades Giner, en nom de l’A.A.V.V. Castellar-Oliveral
es presenta formulari amb el text següent:
“1r.- Junta de Districte pròpia pels poblats del Sud.
2.- Comisió de reforma del nou reglament amb veu i vot dels veins i veines:
(participació).
3r.- Alcaldies de barris amb presuposts arreglo al que ingressaren al cap i casal, public,
participat.4t.- Consells veinals als alcaldies dels barris.
5t.- Entrega de dossiers que recullguen sugerencies i propals,
6t- Els representants polítics no tan sols ells deuen de tindre vot, representació amb vot
dels veins i veines no sols dels vocals.” Document 2 del Annex.
Per la mateixa entitat s´ompli un altre formulari de participació amb el text
següent:
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*Demanar junta de districte pròpia per als poblats del Sud.
*Així com fer entrega d’uns dossiers amb carencies i demanes.
*Dosiers amb demanes socispolitiques (participacio).” Document 3 del Annex.
El dossier presentat pel senyor Giovanni Donnini, en nom i representació de
l’A.A.V.V. Russafa-Gran Via, diu:
“Amb independència del Reglament de Participació Ciutadana, este ha de
contindre la possibilitat que cada junta de districte tinga un propi Reglament en funció
de les seues característiques que no entre en col·lisió amb el general.” Document 4 del
Annex.
El del senyor Jordi Duran, del barri de la Fonteta, diu:
“En la Junta de Districte del dia 20´d’Octubre és va esmentar la possibilitat de
votar fins a un 20% del pressupost municipal en les juntes de Districte. Donada la
peculiaritat de la Junta de Russafa (pendent de canvi), m´agradria que, abans que esta
votació sigui tinguda en compte, és considere la població de cada barri, donat que
l´aassistència a una determinada Junta un dia particular no pot condicionar la
inversió´d’una quantitat de diners com esta, que podria resultar esbiaixada cap a barris
més poblats o mes actius , però no per això amb mes drets
Moltes gràcies.” Document 5 del Annex.
El senyor Daniel Herrero Ginovart, de l’A.A.V.V. Devesa Font de Sant LLuís,
exposa:
“Participació en les taules de treball, amb veu i vot, si és possible amb la
particularitat que representa el meu barri i l’estat d’abandó continuat que tenim veïns en
la (il·legible) de la nostra administració.” Document 6 del Annex.
El formulari de participació del senyor Diego Infante Cabrera, en nom de
l’Associació d’Oci i Hostaleria de Russafa, es motiva en la defensa de l’hostaleria
responsable, aportant a este efecte un fullet en què s’inclouen les seues propostes.
Document 7 del Annex.
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Presenta un altre formulari de participació amb el text següent:
“Participar en tot el que és l’hostaleria de Russafa. Porte 32 anys de professional
en Russafa i 48 en l’ofici.
Tinc premi nacional de coctelería. Jurat actualment en campionats d’Espanya i
qualificat, crec, per a col·laborar en el barri en l’ofici que estime.” Document 8 del
Annex.
El formulari que presenta el senyor Juan José Carbonell Pardo, diu:
“Problemàtica oci nocturn.
Botellot-horaris-sorolls-licènncies.
Permisos de falles. C. Sueca.
Barets i barracons.” Document 8 de l´Annex.
El senyor Francisco José León Castro, redacta el text següent:
“Com afectat pel soroll vull que conste que la situació és molt greu i necessitem
d’una acció dràstica, que detinga el dany ràpidament.
No és un “problema de convivència que necessite mediació”, sinó una
contaminació nociva per l’abús d’una activitat econòmica i provoca una autèntica
tortura. Porte anys amb problemes de son.
Es presenta la Zas com “la mort d’un barri”, però això està ocorrent ja, i
necessitem no frenar, sinó retrotraure la situació, i per a això no servixen mesures
experimentals, no sense abans acabar amb l’abús.
Quan un càncer amenaça la vida, no es tracta de la dieta, això està bé, però
primer cal extirpar un tumor i el càncer de Russafa és el monocultiu hostaler.
Vull que conste que les mesures que han proposat des de les associacions de
locals em pareixen insuficients i no realistes, fa temps, mentres els anys passen i jo
sense dormir.” Document 10 de l´Annex.
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-La senyora Mª Angeles Fernández Giménez, en nom de la comunitat de
propietaris del carrer Dénia núm. 39, motiva la seua intervenció en:
“-Problemes amb la Universitat Popular del carrer Dénia.
-Contaminació acústica.
-Contaminació per amiant.
-Contaminació per humitat i fongs.” Document 11 de l´Annex.
Presenta un altre formulari que diu:
“-Problemàtica de la comunitat amb la Universitat Popular
-Informació; Denúncia realitzada per greus problemes de salud. Document 12 de
l´Annex.
-La senyora Carmen Vila Martínez, en nom i representació de l’AAVV Font
d´Encorts exposa en el seu formulari d’intervenció:
“Sol·licitem participació amb veu i vot per a adaptar les normes perquè açò siga
possible.
Som de´l’Horta i pertanyem als poblats del Sud i a la ciutat.
Les particularitats i les necessitats són diferents i volem participar en la Comissió
d’Urbanisme. Document 13 de l´Annex.
-La senyora Rosa Laparra Prado, en nom de l’associació de veïns Gent de Russafa,
exposa en el seu formulari de participació, el següent:
“Diversos punts a comentar sobre la zona de Russafa (Des del mercat fins a Filipines).
-Parcs i jardins.
-Terrasses.
-Càrrega i descàrrega.
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-Neteja.
-Contaminació acústica.
-Zones per a gossos.
-Participació ciutadana. Veu i vot.” Document 14 de l´Annex.
Els representants del Cercle Podem Montolivet exposen en el seu formulari
d’intervenció:
“Propostes: Funcionament de les Juntes, Unitats de barri representatives, noves Juntes
de Districte. Il·legible. Adequar les juntes a unitats de barris menors”. Document 15 de
l´Annex.
-La senyora Ana de la Fuente, exposa:
“-Pla Integral Russafa.
-Terrasses.
-Falles.
-Urbanisme.
-Parc Manuel Granero.
-Denúncia de la Regidoria.
-Auditoria Ciutadana del Deute.” Document 16 de l´Annex.
El senyor José A. Gimeno Arcos sol·licita rebre informació general sobre les
diferents reunions de les comissions. Document 17 de l´Annex.
El senyor Miguel Ángel García Ortiz exposa:
“Proposta per a modificar l’organització de la Gran Via Germanies fent quelcom
semblant al que s’ha fet en Peris i Valero ja que en estos moments més pareix una V-30
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o una pista de Silla en els seus pitjors moments, que una avinguda en el centre de
València. Document 18 de l´Annex.
I no havent-se sol·licitat cap torn de paraula més, i sent les 21 hores, 20 minuts,
per la sra. Presidenta, Isabel Lozano, es va donar per alçada la sessió.
…………………………………………………………………………………………
PRESIDENTA DE LA JUNTA

SECRETARI DE LA JUNTA

MUNICIPAL DE RUSSAFA

MUNICIPAL DE RUSSAFA

ISABEL LOZANO LÁZARO

VICENT MORANT DEUSA
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