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CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
CELEBRADA EL DÍA 05 D´ ABRIL DE 2017.

ASSISTENTS:
En Valencia, sent les 19 hores 8 minuts del
Presidenta:

dia 5 de abril de 2017, es reuneixen en els
locals del

-Senyora Isabel Lozano Lázaro

C.M.A.P.M. sitis en PL/

Professor Vicent Alcocer Coloma s/n els
components del Consell de la Junta

Vocals:

Municipal de Russafa que al marge es
relacionen.

Grup Compromís:

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

Ordre del Dia:

-Senyor Dídac Botella i Mestre

1º. Lectura i aprovació de l’ acta de la sessió

-Senyor Jordi Durban Sánchez

anterior.
2º. Informe de la Presidència.

Grup Socialista

3º. Donar compte de les propostes dels
Grups de Treball.

-Senyor José Miravalls Mingarro

4º. Mocions.

-Senyora Pilar Suárez Lluch

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

Grup València en Comú

-Senyora Teresa Faus Boronat

Grup Popular

-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Senyora Cristina Diego Martí
-Senyora Ana Maria Ortells Miralles
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Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania

-Senyor Antonio Cervera Briones
-Senyora Cristina Barber Mena

Secretari:

-Senyor Vicent Morant Deusa

En la data i hora indicada, per la sra. Presidenta, Isabel Lozano, s’inicia la
sessió donant la benvinguda a tots els assistents i procedint -se tot seguit a tractar els
següents punts de l’ Ordre del Dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESIÓN 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 presidència es procedeix a la lectura del corresponent informe, el text del qual és
el següent:
“1. Informació decidimvlc: Total participants en decidimvlc 15.338, en la fase de
votació 12.407 persones votaren, dels quals 1.383 vots foren presencials.
DADES DE PARTICIPACIÓ.
* Participants Decidimvlc: 15.338 – 2´3% del cens (majors de 16 anys
format per un total de 674.918)
* Dades participació 2016: 6.500 (0´9% del cens).
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CONSULTES SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.

*

Madrid (2016)

1´68% (del cens major de 16 anys)

*

París

1´81%

*

Sevilla (2005)

(2016)

0´4% (Cens similar a València 650.878)

(2010)

0´7% (sexta edició)

ALTRES DADES DE PARTICIPACIÓ


Total usuaris registrats plataforma Decidimvlc:

20.605



Visites a la web:

91.800

Participació per districtes
1. CIUTAT VELLA

700

2.98%

2. L’EIXAMPLE

516

1.42%

3 .EXTRAMURS

866

2.07%

4. CAMPANAR

420

1.34%

5. LA SAIDIA

636

1.56%

6. EL PLA DEL REAL

470

1.81%

7. L’OLIVERETA

334

0.8%

8. PATRAIX

1213

2.46%

9. JESUS

548

1.21%

10. QUATRE CARRERES

555

0.88%

11. POBLATS MARITIMS

638

1.30%

12. CAMINS AL GRAU

660

1.21%

13. ALGIROS

478

1.45%

14. BENIMACLET

676

2.64%

15. RASCANYA

581

1.32%

16. BENICALAP

307

0.80%

17. POBLATS DEL NORD

1473

27.00%

18. POBLATS DE L’OEST

273

2.34%

19. POBLATS DEL SUD

1063

6.15%
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TOTAL

12407

Nombre de projectes presentats
o

115 propostes presentades

o

71 seleccionades

Tota la informació sobre les propostes seleccionades, las desestimades en la primera i
segona fase, les dades de participació es troba en la pàgina web decidimvlc.

PROPOSTA

TÍTOL

DISTRICTE

VOTS

PRESSUPOST

ALGIRÒS
PRESSUPOST DISTRICTE: 337.735
60

Carril bici en el carrer Sants

ALGIRÒS

345

210000

ALGIRÓS

222

10000

en ALGIRÒS

180

70000

165

47735

194

350000

BENICALAP

164

44941

BENICALAP

149

60000

Justo y Pastor entre C/ Manuel
Candela y C/ Serrería.
407

Substitució de taules de tennis
en instal·lacions esportives de
parcs i jardins.

32

Adequació

parc

infantil

Blasco Ibáñez (entre C/ Bèlgica i
Polo y Peyorón)
179

Millora voreres carrer Jalance

ALGIRÒS

BENICALAP
PRESSUPUPOST DISTRICTE: 454.941
382

CARRIL BICI EN AVINGUDA BENICALAP
JOAN XXIII

380

MILLORA DE LA
IL·LUMINACIÓ EN C/ PEDRO
CABANES (98 a 104) Y RÍO
NERVIÓN (1 a 11)

146

NOU PARC DE CALISTENIA
EN BENICALAP

BENIMACLET
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437

Reurbanització carrer Murta,

BENIMACLET

422

260986

BENIMACLET

252

16000

BENIMACLET

242

21000

317

162500

CAMINS AL GRAU

314

236131

CAMINS AL GRAU

222

9100

CAMPANAR

227

60000

CAMPANAR

179

21700

CAMPANAR

117

208160

primera fase
71

Pas per a vianants en c. Dolors
Marqués

534

ACONDICIONAMIENT DE
VORERES EN C/ VIVER, C/
JUAN GINER Y C/ ING.
ALBERTO DOÑATE

CAMINS AL GRAU
PRESSUPOST DISTRICTE: 407.731
545

Asfaltat plaça Ascensió Xirivella CAMINS AL GRAU
(darrere del número 69 avinguda
Balears)

263

Jardí en el solar entre Pintor
Maella i Samuel Ros

345

Instal·lació de bancs en els
carrers Eivissa i Rodrigo de
Pertegás nº48

CAMPANAR
PRESSUPOST DISTRICTE: 289.860
449

PISTES ESPORTIVES SOLAR
ENTRE CEIP GINER DE LOS
RÍOS I ESGLÈSIA SANT
LLUÍS BISBE

499

RENOVACIÓ BANCS BARRI
SANT PAU

134

Carril bici General Avilés i
Mestre Rodrigo

CIUTAT VELLA
PRESUPOST DISTRICTE: 142.178

5
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442

ZONA DE JOCS INFANTILS

CIUTAT VELLA

250

60000

CIUTAT VELLA

193

61082

CIUTAT VELLA

119

21096

EL PLA DEL REIAL

416

242038

EXTRAMURS

338

342318

JESÚS

338

170000

JESÚS

186

21000

JESÚS

174

72500
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(PARC INFANTIL) –
CARRERS
HEURA/MALLORQUINS/LL
ANTERNA
303

ACONDICIONAMENT I
SANEJAMENT DE LA
PLAÇA CENTENAR DE LA
PLOMA

330

Instal·lació de panels lluminosos
per prevenir la contaminació
acústica

EL PLA DEL REAL
PRESSUPOST DISTRICTE: 242.038
24

Enjardinament solar entre els
carrers de Rubén Dario i
Palància

EXTRAMURS
PRESSUPOST DISTRICTE: 342.318
148

REMODELACIÓ I MILLORA
DE LA DE LA PLAÇA ROJAS
CLEMENTE, enjardinament i
zona infantil.

JESÚS
PRESSUPOST DISTRICTE: 474.977
390

HABILITAR UN CAMP DE
BÀSQUET AL SOLAR DEL
CARRER PIUS IX S/N ENTRE
EL PAVELLÓ

102

Millores carrer Sant Vicent La
Raiosa

588

Reurbanització de les Av.
Giorgeta – Pérez Galdós i

6
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496

Reasfaltat del carrer Pius IX

JESÚS

97

211477

LA SAÏDIA

211

347394

L’EIXAMPLE

404

45480

L’EIXAMPLE

393

66000

INSTALACIÓ SONÒMETRES. L’EIXAMPLE

248

205000

190

60000

189

200000

L’OLIVERETA

149

72500

L’OLIVERETA

134

18900

L’OLIVERETA

124

60181

LA SAÏDIA
PRESSUPOST DISTRICTE: 347.394
50

Carril bici y pacificació de tràfic
en Av. Constitució, ponts i
marges del riu

L’EIXAMPLE
PRESSUPOST DISTRICTE: 316.480
314

REMODELACIÓ DEL PARC
MANUEL GRANERO

17

Palmeral i carril bici en la Gran
Vía de Germanies

301

MAPA DEL SOROLL
RUSSAFA
L’OLIVERETA
PRESUPOST DISTRICTE: 411.581
343

Creació de pistes esportives en L’OLIVERETA
solars municipals

10

Convertir solars en zona de oci L’OLIVERETA
infantil y juvenil i parc de jocs

590

Reurbanització de les Av.
Giorgeta – Pérez Galdós i
pacificació de tràfic

327

ELEVACIÓ DE BANCS A
UNA ALTURA ADEQÜADA
A LES PERSONES MAJORS

415

Anell de Vianants Tres Forques
– Patraix (inversions a
l’Olivereta)

PATRAIX
PRESUPOST DISTRICTE: 447.305
7
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569

Anell de Vianants Tres Forques

PATRAIX

572

127000

PATRAIX

572

21000

PATRAIX

548

15000
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– Patraix (tram de Patraix Correcamins)
394

Carril bici pel carrer Jesús i
Gaspar Aguilar

417

PARC BIOSALUDABLE I
NOVA PETANCA EN PARC
D’ AVINGUDA TRES CREUS
77.

112

Horts escolars a Patraix

PATRAIX

457

80000

347

Instal·lació Esportiva Elemental

PATRAIX

411

60000

PATRAIX

411

144305

POBLATS DEL NORD

503

235000

POBLATS DEL NORD

490

23000

POBLATS DEL NORD

294

32283

POBLATS DE L’OEST

247

6000

POBLATS DE L’OEST

222

84000

(IDE) en Vara de Quart,
Safranar i Favara
485

Proposta d’ adequació millora
de la plaça de Emili Lluch

POBLATS DEL NORD
PRESSUPOST DISTRICTE: 290.283
340

REORDENACIÓ I
HABILITACIÓ DEL 1ER PIS
DE L’ALCALDIA DE
MASSARROJOS

271

REFUGI DE LA GUERRA
CIVIL A MASSAROJOS

377

Acondicionar els següents carrer
de Benifaraig

POBLATS DE L’OEST
PRESSUPOST DISTRICTE: 477.332
337

URBANITZACIÓ ACCESSOS
CEIP BENIMÀMET

368

MODIFICACIÓ ACCÉS
ELEVAT PER A VIANANTS

8
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AMB EL CARRER
FORTALENY
270

ENAJARDINAMENT SOLAR

POBLATS DE L’OEST

220

324332

POBLATS DE L’OEST

215

3000

POBLATS DE L’OEST

166

60000

POBLATS DEL SUD

496

60000

POBLATS DEL SUD

487

39000

POBLATS DEL SUD

406

90559

POBLATS DEL SUD

402

100000

POBLATS DEL SUD

339

57452

270

60000

234

21000

DE CALATRAVA
283

AMPLIACIÓ/ MILLORA DE
L’AULA INFERIOR DE LA
UNIVERSITAT POPULAR DE
BENIMÀMET

354

Creació d’una pista de skate a
Benimàmet

POBLATS DEL SUD
PRESUPOST DISTRICTE: 347.011
524

Parc socialització gossos en la
Torre

399

VIA VERDA DEL FORN
D’ALCEDO A SEDAVÍ.
PRIMERA FASE: ACCESSOS
URBANS

103

Accessibilitat i adequació
Avinguda Reial de Madrid.

523

REMODELACIÓ PLAÇA
PORTADORS DE LA VERGE
– PINEDO

245

Vial de fusta per a vianants d’
accés a l´ urbanització Casbash
Saler

POBLATS MARÍTIMS
PRESSUPOST DISTRICTE: 418.027
452

Hort urbà espai multicultural

POBLATS
MARÍTIMS

41

Via ciclista i per a vianants que unisca la zona POBLATS
de Natzaret amb Quatrecarreres

MARÍTIMS
9
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70

228

334607

175

2420

302

40000

297

250000

331

QUATRE
CARRERES
Carril Bici pel Riu fins el pont de la Fórmula QUATRE
CARRERES
1

289

21000

447

CANVI DE DIFUSORS EN FANALS

286

43047

306

Ampliació renovació parc antic mercat

QUATRE
CARRERES
QUATRE
CARRERES

264

60000

QUATRE
CARRERES

238

17500

QUATRE
CARRERES

235

2420

QUATRE
CARRERES

190

40708

412

Baixar el carril bici de la Avinguda del Port a

POBLATS

la calçada

MARÍTIMS

Instal·lació de panels informatius per a la

POBLATS

lliure expressió de l´ associacionisme

MARÍTIMS

QUATRE CARRERES
PRESSUPOST DISTRICTE: 474.675
302

Instal.lació d’aparells de gimnàstica per a QUATRE
majors en espais oberts

85

Carril bici Institut Obrer Valencià

Montolivet
299

Instal·lació bancs davant de l´ambulatori
Centre d´ Especialitats Montolivet

323

CARRERES

ADQUISICIÓ D’UN PANEL ELÉCTRIC
PER A POSAR INFORMACIÓ SOBRE
ACTIVITATS DEL BARRI

321

INSTALACIÓ VORERA FIXA EN
CURVA ACTUAL D´ESCOCELLS
DAVANT CENTRE DIA PERIFÈRIA

RASCANYA
PRESSUPOST DISTRICTE: 480.147
369

Parc Maria Mazzarello

RASCANYA

270

252000

223

CREACIÓ D’UN ESPAI LÚDIC

RASCANYA

265

60000

ESPORTIU EN SOLAR PRÒXIM AL CEIP
CARLES SALVADOR DE VALÈNCIA

10
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186

Zona esportiva c. Motilla del Palancar front

RASCANYA

217

60000

RASCANYA

211

12000
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nº17, 19, 21
6

Obertura C/ Pare Viñas a la Ronda Nord
(Germans Machado)

392

Escocells Torrefiel

RASCANYA

164

60500

378

IL·LUMINACIÓ I SENYALITZACIÓ

RASCANYA

155

35647

GAYANO LLUCH – PEDRO CABANES

2. Estat d’ execució: S´adjunta excel.

3. Grups de treball.
* Cultura: aprovació d’ activitats anuals en el consell d’ abril.
* Urbanisme i inversions en barris: seguiment de decidimvlc i detecció de propostes de
projectes d’ inversió per a la pròxima edició de pressupostos participatius.
*

Comerç: diagnòstic de necessitats, elaboració d’ un projecte que continga una

campanya de difusió i/o activitats que tinguem como objecte l’ activació del comerç
local. Es disposarà de 3.000 euros.
Esta proposta s’ implantarà en les juntes en las que funcione este grup de treball (Ciutat
Vella, Exposició) i en altres, si es considera, es pot encarregar als grups de Benestar
Social (Abastos i Marítim).
Es realitzaran reunions periòdiques amb la regidoria de Comerç.
* A maig es realitzarà un taller formatiu a las persones coordinadores de cada grup
sobre metodologies participatives.

4. Subvencions:
* Informar de la nova línia: les entitats que es presenten per a projectes que impliquen
la coordinació i el treball en xarxa podran optar a una subvenció màxima de 7.500
euros; este any es va a demanar menys documentació, el període per a la presentació d’
11
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la pàgina web i es difondrà per diferents medis per a que totes les entitats i associacions
interessades puguen presentar les propostes d’ activitats i projectes.

* Este any es mantindran els tallers formatius per a la presentació de projectes i l’
assistència tècnica del Servici de Participació a les entitats que necessiten resoldre
dubtes. En la última setmana d’ abril s’ informarà des de les Juntes Municipals i el
Servici de Participació sobre les dades i llocs dels tallers y l’ horari d’ assessoria.

5. Convocatòria consells de districte:
3 de juliol: Exposició
4 de juliol: Abastos
5 de juliol: Ciutat Vella i Russafa
6 de juliol: Trànsits i Patraix
El termini per a la presentació de preguntes i mocions finalitza un dia abans de realitzar
la convocatòria, que ha de fer-se amb 7 dies de bestreta.
Des de la Secretaria de cada junta es remetrà una circular amb els terminis..

6. Noves juntes
* En abril s’ iniciaran els tràmits, d’acord amb la informació transmesa pel Secretari se
necessitaran entre 3 a 4 meses per a la modificació del reglament orgànic que és en el
que consta el número de juntes.
Des de la Delegació de Personal ja es va iniciar el procediment per a la incorporació de
les i els funcionaris que portaran les noves juntes.

7. Model de Participació:

El procés participatiu per a la revisió del model de participació ja ha acabat.
Participaren més de 350 persones en els diferents tallers. En les pròximes setmanes es
publicarà l´informe final del procés i es presentarà la proposta de model de participació.

Tota la informació es troba en la pàgina web: http://modeloparticipación.valencia.es”
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3. DONAR COMPTE DE LAS PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL.

Pel vocal–coordinador del grup Compromís don Dídac Botella i Mestres es
procedeix a la lectura del corresponent informe, el tenor literal del qual és el següent:

“Des del carrer Consell de Districte, el grup de treball de Cultura de la Junta de
Districte de Russafa s’ha reunit en una ocasió -7 de març de 2017-. L’objectiu de la
reunió ha estat organitzar els premis fallers de la Junta de Districte. Tanmateix,
prèviament a aquesta reunió, el coordinador del Grup de Cultura i el tècnic de la
Junta es reuniren dues vegades amb els presidents de les 4 agrupacions falleres del
districte per veure de millorar el format d’entrega dels premis fallers del districte per
veure de millorar el format d’entrega dels premis fallers de la Junta. Seguidament,
faré una breu síntesi de les diferents reunions.

I REUNIÓ PRESIDENTS AGRUPACIONS FALLERES
LLOC: Junta de Districte de Russafa
DATA: 1 de febrer de 2017
HORA: 19hrs
ASSISTENTS: Didac (Coordinador Cultura), Estanis (Tècnic), Sento
(Compromís), 3 presidents (Pla del Remei, Russafa, Poblats del Sud)

ORDRE DEL DIA

1. Propostes per organitzar els premis fallers de la JDR.
Ens reunim amb els presidents de les agrupacions falleres del districte de Russafa
per tal de preguntar-los y plantejar-los un nou format d’entrega dels premis fallers
que organitza la Junta de Districte, ja que considerem que és molt poc lluït .

La proposta inicial és fer una mena de gal.la amb un petit espectacle conduït per un
presentador que anime la ceremònia. Els tres presidents presents consideren que és
un bon format de festa i aporten d’altres idees com participar amb algun grup de
danses o de teatre de les diferents falles de les agrupacions. El problema que
13
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jurats- perquè les falles han d’anar a molts llocs. Els mateixos presidents proposen
fer la gal.la després de falles –concretament el primer dissabte d’abril- i es
comprometen a portar aquesta proposta a les respectives juntes per veure si es pot
anat endavant amb la proposta.

II REUNIÓ PRESIDENTS AGRUPACIONS FALLERES

LLOC: Junta de Districte de Russafa
DATA: 22 de febrer de 2017
HORA: 19hrs
ASSISTENTS: Dídac (Coordinador Cultura), Estanis (Tècnic), , 4 presidents (Pla
del Remei, Russafa, Poblats del Sud, Quatre Carreres)

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació o no de la proposta de gal.la de premis fallers de la JDR
Després de consultar la proposta a les juntes, dues d’aquestes hi estan a favor
(Russafa i Pla del Remei) i les dues altres (Poblats del Sud i Quatre Carreres) en
contra. Malgrat que hi ha més falles (34) a favor que en contra (31) considerem que
un canvi com aquest ha de gaudir d’un ample consens i, per tant, no anem endavant
amb el canvi de format.

REUNIÓ GRUP DE TREBALL MARÇ 2017

LLOC: Junta de Districte de Russafa
DATA: de març de 2017
HORA: 19hrs
VOCALS ASSISTENTS: Pepe (PSOE), Cristina (C’s), Dídac (Compromís),
Estanis (Tècnic)

ORDRE DEL DIA
1. Informació sobre les activitats i premis de la Junta de Districte de Russafa
de 2017.
14
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2. Informació sobre l’organització dels Jurats de Falles de la Junta, creació de
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grups i assignació d’itineraris.
3. Altres qüestions i suggeriments.

1. Informació sobre les activitats i premis de la Junta de Districte de Russafa
de 2017.

El Coordinador de Cultura informa el grup al voltant de les reunions amb els
presidents de les agrupacions falleres del districte i la decisió de no fer cap canvi pel
que fa a l’acte d’entrega dels premis fallers de la Junta. Tanmateix, la discussió del
grup es centra al voltant de la natura dels premis. Pepe (PSOE) i d’altres membres
del grup mostren el seu desacord en el format de premis que es va aprovar l’any
anterior que incloïa 5 criteris allunyats dels de la Junta Central Fallera i reduïa la
quantitat de premis a la meitat (34). La demanda de Pepe i la resta de gent que
mostrava la seua disconformitat era de tornar al format anterior on totes les falles del
districte rebien un premi.

El coordinador i d’altres membres del grup mostren el seu desacord en eixe format
de festa, car és donar premis sense cap criteri, per el mer fet d’existir. Com bé va dir
un faller, “la Junta de Districte no és una ONG”. Els qui estaven a favor del format
anterior el defensaven dient que hi havia falles que mai no guanyaven cap premi
perquè eren molt humils i que els feia molta il.lusió. En aquest sentit, el coordinador
explica que els criteris que es van elaborar l’any passat estaven pensats per esquivar
les grans falles del districte i donar la possibilitat a les falles més menudes d’obtenir
un guardó. Tanmateix, torna a insistir que donar premis a totes les falles perquè sí,
no té cap sentit. Pepe proposa de votar el nou format però Estanis diu que això ja no
és possible perquè les banderoles ja estan encomanades i no es poden modificar.
Pepe i d’altres membres del grup mostren la seua disconformitat perquè pensaven
que s’anava a debatre aquest punt –en cap moment és va incloure aquesta
especificació a l’ordre del dia-. Degut a la insistència d’alguns membres, el
coordinador els recorda que el grup de cultura va decidir l’any passat canviar el
format dels premis i que, llevat de Pepe i a títol personal, ningú no havia mostrat el
seu desacord en cap de les reunions posteriors a les falles de 2016.
15
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Un cop debatut, el coordinador es compromet a convocar una reunió del grup
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després de falles per debatre la qüestió de cara a les falles de l’any vinent.

2. Informació sobre l’organització dels Jurats de Falles de la Junta, creació de
grups i assignació d’itineraris.

Estanis explica la dinàmica de la jornada de jurats d¡als presents i elabora uns quants
grups de jurats a qui assigna ja un itinerari. La resta de jurats s’organitzaran el dia
16 de març a les 8’30 am a la mateixa Junta de Districte.

3. Altres qüestions i suggeriments.

Pilar (PSOE) fa entrega d’un dossier amb una proposta d’activitat per a la Junta de
Districte, concretament per als Poblats del sud, relacionada amb la mediació i
comunicació de grups. La psicòloga que desenvolupa la proposta en la propera
reunió.

ACTIVITATS REALITZADES
D’altra banda, al llarg de febrer i març les activitats realitzades programades pel
Grup de Cultura són la festa reivindicativa de la “manzana perdida” -4 de febrer de
2017- on assistiren al voltant de 200-300 persones al llarg de tota vesprada i la
jornada de jurats dels premis fallers i l’entrega d’aquests, que es va realitzar al llarg
del dia 16 de març de 2017. Participaren un total de 18 persones –entre vocals,
membres del Grup de Cultura i veïns i veïnes voluntàries –organitzades en sis grups
–un per cada sector- i es repartiren 30 premis -5 per sector- de cada categoria: Millor
Llibret, Crítica i sàtira, Protecció de l’entorn, Recuperació de les Tradicionals i
Compromís Social. Per últim, ens agradaria destacar que l’objectiu de la Junta de
Districte era organitzar un acte de lliurament de Premis ben lluït i original, com bé
mereix la festa més important de la ciutat. En aquest sentit, havíem reservat un
pressupost similar al de l’any anterior (3123€) que haguérem gastat gustosament.
Tanmateix, com que no ha estat possible organitzar una gala d’eixes
característiques, hem optat per reduir les despeses que generava l’acte perquè
considerem que eren del tot excessives per al tipus d’acte que s’organitza. En aquest
16
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sentit, hem reduït el pressupost en més de 1000€ respecte de l’any passat oferint un
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acte de lliurament de característiques ben similars.

El vocal coordinador de la Comissió de Cultura,
Dídac Botella i Mestres

Per la vocal-coordinadora d’ Urbanisme i Inversions en Barris la senyora
Teresa Faus Boronat, es va procedir a la lectura del següent informe:
“Des de l´últim Consell de Districte, celebrat el 18 de gener passat, el grup de treball d’
Urbanisme i Inversions en Barris s´ ha reunit en dues ocasions: el 7 de febrer i el 27 de
març.
En ambdues ocasiones s’ informà els assistents que la finalitat d’ este Grup de Treball,
sense dotació econòmica, és la de fer propostes que elevarem a l’ aprovació del
CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA, per a que
este done trasllat al Servici competent i adopte les mesures necessàries per a que arriben
a bon port..
En les dues reunions s’ informà sobre la marxa de les Consultes Ciutadanes d’
Inversions en Barris, tant pel que fa referència a la Campanya 2015-2016, com pel que
es refereix a la Campanya 2016-2017.
A més a més, se orientà els assistents sobre com localitzar la informació necessària per a
la elaboració d’ un mapeig de les necessitats d’ inversió per barris, dintre de la pàgina
web de l’ ajuntament de València www.valencia.es
S´adopten els següents acords:
1. Establir un calendari de treball. Es celebraran dues reunions del Grup de Treball d’
Urbanisme abans del Consell de Districte del mes de juliol que seran en la primera
quinzena dels meses de maig i juny.
2. El·laborar un informe de valoració de la Consulta Ciutadana d’ Inversions en Barris,
campanya 2016-2017, que incloga les propostes de millora del procés como, per
exemple, que els terminis ex fixen des d’ un principi, establit clarament la participació
presencial; que cada un dels Pobles del Sud tinga el seu propi pressupost; que es deixen
fora dels pressupostos participatius tant les grans infraestructures que afecten a tota la
ciutat (carril bici) com el manteniment; que els tècnics de l’ Ajuntament no alteren les
propostes presentades pels ciutadans de forma arbitrària; que els acords de no viabilitat
17
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estiguen suficientment motivats i comunicats als presentants de les propostes per a que
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estos al·leguen el que estimen oportú; etc.
3. Confeccionar un mapeig de les necessitats d’ inversió en cadascú dels barris que
integren la nostra Junta de Districte que ens permeta, entre altres coses, preparar des de
este moment la pròxima Consulta Ciutadana. Este Grup de Treball considera que no
deguem esperar a que es publique la nova convocatòria per començar a preparar les
nostres propostes, sinó que deguem anar preparant-les al llarg de l´any. Per a
aconseguir-ho, adoptem per unanimitat el següent acord:
4. Proposar al CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RUSSAFA que es nomene un tècnic qualificat de l´Ajuntament del servici competent i
integrant de l’ equip de val·lidació de les propostes d’ inversió, per a que que col·labore
amb el Grup de Treball d’ Urbanisme de la Junta Municipal de Russafa i l’ assesore en
la preparació de les propostes d’ inversió que posteriorment es presentaran a la següent
Consulta Ciutadana, si procedeix”
.
Por la vocal-coordinadora de Benestar Social, la senyora Pilar Suárez Lluch,
es presentà el següent informe:
“S’ informà els assistents que la primera mesa de treball que es realitzà fou el 31 de
gener de 2017, en la qual es prengué contacte, per primera vegada, amb els veïns per a
ser coneixedora d’ aquells projectes que es quedaren a mitges o bé pendents de
resolució.
Sel’s informà que en esta primera reunió s’ adoptaren una sèrie de compromisos ja
executats o iniciats:

1- Posar-me en contacte amb els barris d’ esta Junta Municipal mitjançant un e-mail de
presentació. El resultat d’ estos correus ha sigut tindre reunions personals amb els barris
de Forn d’ Alcedo – La Torre i Pinedo. I contacte telefònic amb Castellar i Russafa,
quedant a l´espera de més contactes amb estes, a la vegada que amb Montolivet en
reunions personals.

2- Un altre dels meus compromisos és conèixer la situació dels xiquets amb risc d’
exclusió social. Davant les diferents propostes que es feren en la mesa de treball, com la
d’ obrir centres on els xiquets puguen estar replegats després de l’ horari de col·legi,
18
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vaig preferir visitar l’ Associació Xaloc ja que té suficient experiència en estos temes,
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desentrrollant una tasca encomiable. Vaig prendre nota de la situació en la que es troba
la dita Associació. Sel’s ha sol·licitat un dossier en el qual puguen detallar les seues
necessitats estructurals i aportar-lo a la Regidoria corresponent.

3- Un altre tema del que es tractaren fou el dels Bancs d´ aliments; ja que cada barri té
unes necessitats diferents i el repartiment s´ha de veure en funció de la necessitat del
barri, s´ha quedat a l’ espera de visitar i acabar de replegar les necessitats de tots els
barris de la Junta Municipal de Russafa.

4- Es sol·licità per e-mail a la Regidoria de festes un major control i reestructuració de
les parades ambulants i carpes que s’ instal·len en les Falles. Per a que estos no
impideixquen l’ accés a servicis mèdics i ambulàncies.

5- Es va proposar una xerrada informativa de les passes judicials que es segueixen en
els casos de violència de gènere, com ponent es va proposar a la senyora Mª Teresa
Tolosa, la qual voluntària gratuïtament, s’ oferí.

6- Altre dels temes fou aportar a la mesa el model d’ imprés per sol·licitar els bonus
socials de subministrament de llum i de gas, i informar dels requisits necessaris.

La següent mesa de treball es realitzà el 8 de Març de 2017. En ella s’
informà de l’ execució dels compromisos que s’ havien adoptat en la anterior reunió i en
el moment en el que es troben alguns que encara estan per realitzar. S’ aportà a la mesa
els models d’ impresos de bonus socials anteriorment esmentats. Es realitzà la xerrada
de passes jurídics en cas de violència de gènere per la senyora Mª Teresa Tolosa. També
s’ informà a la mesa que ja s’ han tingut els primers contactes amb la Federació de
Veïns de València, amb el seu vicepresident el senyor Antoni Pla.
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S’ informà que el dia 31 de Març de 2017 en Forn d’ Albedo es realitzà la
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xerrada de passes jurídics en casos de violència de gènere impartida de nou per la
senyora Mª Teresa Tolosa.

S’ informà que el pròxim 27 d’ abril 2017 la xerrada es realitzarà en el barri
de La Torre.
I a primers de Maig a Pinedo, falta encara concretar data”.

4. MOCIONS.

No es presentaren mocions. Pel Grup Popular es presentaren nou preguntes que es
transcriuen tot seguit, amb les corresponents respostes.

Preguntes que presenta la vocal Cristina Diego Martí en el seu nom i en el del Grup
Popular.

Nº registre 00110 2017 030180.

Assumpte: Projecte: “DecidimVlc” en Quatre Carreres.

Recentment s’ ha informat del resultat dels projectes aprovats en virtut del procés
participatiu “Decidim Vcl”. “Consulta ciutadana d’ Inversions en Barris” del present
any. En l´esmentada relació s’ enumeren els projectes aprovats així com el pressupost
assignat als mateixos per a la seua execució.
En el districte de Quatre Carreres s’ inclou el projecte d’ “instal·lació de vorera fixa en
corva actual d´ escocells front al Centre de Dia “Perifèria”, amb un import assignat que
ascendeix a 40.708 euros.
D´acord amb l´esmentada informació, la vocal que subscriu formula les següents
preguntes:
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Respostes de l’Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica:

1.- Per quins motius el pressupost d’ este projecte ha disminuït en prop de 20.000€, des
que el mateix es va sotmetre a votació?

El projecte quan es va sotmetre a votació tenia un pressupost estimat de 60.000€.

2.- ¿Quins criteris s´ han seguit per a aplicar esta disminució?

En el districte de Quatre Carreres se sotmeteren a votació 8 propostes de projectes d’
inversió. S´ emeteren 2.101 vots per part de 555 persones.

L´ordre de votació fou el següent:

QUATRE CARRERES
PRESUPOST DISTRICTE: 474.675
302

85

Instal·lació d´ aparells de gimnàstica

QUATRE

per a majors en espais oberts

CARRERES

Carril bici Institut Obrer Valencià

QUATRE

302

40000

297

250000

289

21000

286

43047

CARRERES
331

447

306

Carril bici pel riu fins el pont de

QUATRE

Fórmula 1

CARRERES

CANVI DE DIFUSORS EN

QUATRE

FANALS

CARRERES

Ampliació I renovació parc antic

QUATRE
CARRERES

264

60000

QUATRE
CARRERES

238

17500

mercat Montolivet
299

Instal·lació bancs davant de
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Montolivet
323

ADQUISICIÓ D’UN PANEL
ELÈCTRIC PER A POSAR

QUATRE
CARRERES

235

2420

QUATRE
CARRERES

190

40708

INFORMACIÓ SOBRE
ACTIVITATS DEL BARRI
321

INSTAL·LACIÓ VORERA FIXA
EN CURVA ACTUAL D ´
ESCOCELLS FRONT CENTRE
DIA PERIFÈRIA

En ordenar les propostes d´ acord al nombre de vots, restava un remanent de 40.708€.
Es procedeix a realitzar l´ ajust pressupostari d´ este districte atenent al criteri de donar
prioritat a la segënt proposta més votada por la ciutadania la execució de la qual es puga
realitzar por fases, per la qual cosa ha sigut possible adaptar el seu pressupost.

3.- ¿Quin servici municipal ha pressupostat l´esmentat projecte?

Servici Tècnic de Manteniment d’ Infraestructures.

4.- ¿Quin destí s´ ha donat als vora 20.000€?

La resposta a esta pregunta es pot vore en la número 2.

5.- ¿S´ ha aplicat l’esmenta’t import a algun altre projecte?

No

6.- ¿Quina opinió li mereix a l' equip de govern municipal esta variació en el import
del projecte?
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districte de Quatre Carreres, atenent a les demandes de les i els veïns.

Preguntes que presenta el vocal Alejandro Fernández Checa Ruiz en el seu nom i en el
del Grup Municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030181.

Assumpte: Actuacions previstes en l´anomenada “mançana” delimitada pels carrers
Mestre Aguilar, Poeta Al Russafí, Francisco Sempere i plaça Baró de Cortés.

En relació amb la situació de l´ anomenada “Mnaçana Verda” o “Mançana perduda de
Russafa”, delimitada pels carrers dalt esmentats, i al marge del procés de participació
ciutadana obert en la Junta Municipal de Russafa, en el qual ha estat descartat per l´
Ajuntament un projecte d´ actuació en l´esmentat àmbit el vocal que subscriu formula
les següents preguntes:
1.- Quines actuacions té previstes el Govern municipal per a l´ urbanització i
desentrrollament urbanístic de l´ esmentat àmbit?
2.- En quins terminis preveu executar-les?
3.- Quan té previst el Govern municipal aprovar els projectes corresponents?
4.- Hi ha consignat en el Pressupost municipal de 2017 algun import destinat a
actuacions en l´esmentada mançana?
5.- En caso afirmatiu, quina quantitat?
6.- Té previst el Govern municipal consignar alguna quantitat destinada a tal fi en
el pressupost municipal de 2018?
7.- En caso afirmatiu, quina quantitat?
8.- Per quines raons el projecte d´ actuació en l´esmentat àmbit ha sigut descartat
del procés de participació ciutadana d´ Inversions en Barris obert en 2017?

Resposta de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda:
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desfavorable (al PAI presentat en eixa zona) per part de la Conselleria de Cultura.
Actualment s´ estan buscant sol·lucions pactades per al desentrrollament de l´esmentat
planejament.
Resposta de l´ârea de Participaci´, Drets i Innovació Democràtica:
En relació a preguntes formulades pel vocal del Grup Popular en la Junta Municipal de
Russafa sobre las actuacions previstes en l´anomenada mançana delimitada pels Carrers
Mestre Aguilar, Poeta Al Russafi, Francisco Sempere i Plaça Baró de Cortés; informar
que la proposta fou en els pressupostos participatius DECIDIMVLC del present any,
amb la següent proposta:

“276-2016. La mançana perduda de Russafa

Intervenció d´ “urbanisme d emergència” en els sòls de titularitat pública que queden
en l´ interior de la mançana situada entre la biblioteca A. Russafi i el Mercat de
Russafa, per a dotar servicis al barri i evitar la insalubritat que suposa de forma
manifesta en albergar rates i una gran quantitat de brutícia acumulada en funcionar
com aparcament i pipicà il·legals.

Esta actuació seria provisional ,fins que es gestionara la mançana, es realitzaren les
obres d’ urbanització i e cedira a l´ Ajuntament la dotació pública.

Proposem la instal·lació en el seu interior dels següents elements que permetran el seu
ús com un espai de relació intergeneracional no vinculat al consum:

Bancs i mobiliari de fusta de picnic rural
Fanals
Jocs de xiquetst
Petanca
Taula Ping-Pong
Escacs
Hort urbà pedagògic associat a algun dels centres educatius propers.
Pipi ca
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Plantació d´ arbrat

L´ espai hauria de comptar amb sistemes de recollida d´aigües pluvials i elements que
impediren l´ ocupació. L´ actuació ha de respectar l´ antiga trama viària, es poden
mostrar les llambordes de rodeno que es s conserven i que pavimentaven les calçades.

Per evitar que a les nits es convertisca en un lloc de botelló, proposem instal·lar dues
portes, una en el accés per la plaça Peris i l´altra en el estrangulament de la part que
dóna a C/Poeta Al Russafí. Estes portes, així com les del passatge, s’ obririen el matí
10h i es tancarien a las 21h.

La figura urbanística de cessió amb reserva d´ aprofitament, acordada entre els
propietaris de las tres parcel·les que recauen al carrer Poeta Al Russafí, permetrien
urbanitzar definitivament la plaça triangular.”

Els servicis municipals d´ Obres, Manteniment Patrimoni informen que en el àmbit d´
actuació assenyalat no hi ha quasi propietat municipal, estant tots de forma irregular i
dispersos, sense continuïtat entre ells, la qual cosa no permet realitzar les actuacions
propostes..

Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernández – Checa Ruiz, en el seu nom i en el
del Grup Municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030185 .
Assumpte: Iniciativa de participació ciutadana en Pla del Remei.

La regidoria de Mobilitat Sostenible ha posat en marxa una iniciativa de participació
ciutadana en el Pla del Remei.
A este respecte, el vocal que subscriu formula les següents preguntes:

Respostes de l´àrea de Mobilitat Sostenible.
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1.- Quina quantitat hi ha consignada en el Pressupost municipal de 2017 per executar
actuacions que resulten d´ esta iniciativa de participació ciutadana?

Una vegada obtingudes las conclusions del procés participatiu es definiran les
actuacions a portar a terme en el barri, així como el seu pressupost.

2.- Les esmentades actuacions s´executaran en 2017? En cas negatiu, Quan s´
executaran?

Fins que no estiguen definides les actuacions no es pot establir el termini d´ execució.

3.- Quin és el cost per a l´ Ajuntament de València del desentrrollament d´ esta
iniciativa de participació ciutadana?

L´ import és de 7.750,00€, més 1.627,50€ d’ IVA, resultant un total de 9.377,50€.

4.- Quina quantitat va a cobrar de l´ Ajuntament de València l´ entitat de EFG
arquitectura pel desenvolupament d´ este procés de participació ciutadana?

Puja a la quantitat esmentada de 7.750,00€, més 1.627,50€ de IVA, resultant un total de
9.377,50€

5.- Quins treballs va a realitzar a canvi esta entitat?

L´ objecte del contracte és l´ elaboració d´ una estratègia participativa de la població i
dels diferents agents involucrats en matèria de recuperació d´ espai públic y de
pacificació del tràfic en la trama viària de tipologia d’ eixample urbà que conforma el
barri del Pla del Remei. Així mateix s´ ha considerat oportú avaluar també la influència
de la zona contigua del barri de Rufassa compresa pels carrers de Xàtiva i Alacant i la
Gran Via Germanies, quedant tot el conjunt dintre del districte de l’Eixample.
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Els treballa a desentrrollar consisteixen en les següents fases:
•

Fase 0. Definició del marc d’ inici.

•

Fase 1. Presentació: contextualització del procés de participació, formació
del grup motor de treball i realització d´ un autodiagnóstic participat de la zona,
mitjançant el desentrrolament d´ activitats, tallers, entrevistes i reunions de
grups de treball amb persones i col·lectius del barri.

•

Fase 2. Formulació de propostes i consensos resultants del treball de l´
equip i de la població participant en el procés.

•

Fase 3. Disseny de les actuacions associades: execució d´ una prova
temporal reversible d´ adaptació de l´ espai d´ un tram viari, i seguiment i
avaluació de les actuacions assajades.

•

Fase 4. Devolució de l´ estratègia el·laborada a les persones y entitats
participants i avaluació global del procés.

6.- Perquè s´ ha contractat a EFG arquitectura i no a cap altre estudi d¨ arquitectura o
a una altra entitat per al desenvolupament de este procés?

L´equip ha sigut elegit per la seua experiència en treballs d´ urbanisme, arquitectura i
paisatgisme.

7.- Per quina raó es permet pel Govern municipal que en una pàgina web de l´
Ajuntament de València (www.valoencia.es/pladelremei) s´ incloga un enllaç a la
pàgina web promocional d´ una entitat privada (EFG arquitectura)?

L´ enllaç a la pàgina professional de l´ equip contractat permet que qualsevol persona
que accedisca a la pàgina del procés participatiu puga conèixer si ho desitga, l´
experiència del mateix en esta i en altres matèries.

8.- Quines mesures es van a adoptar pel Govern municipal respecte a això?

No entenem que sobre l´ aspecte anterior s´haga d´adoptar mesura alguna.
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Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernández- Checa Ruiz en el seu nom i en el
del Grup Municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030186 / data 23/03/2017

Assumpte: Instal·lació de sonòmetres en Russafa.
En el resultat del procés de consulta ciutadana d´ inversions en barris s´ inclou, en el
Districte de l´Eixample, el projecte “INSTAL·LACIÓ DE SONÒMETRES, MAPA
DEL SOROLL DE RUSSAFA”.
A este respecte, el vocal que subscriu formula les següents preguntes:
Respostes de l Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
Pregunta: L´esmentat projecte inclou la instal·lació en el barri de Russafa de
sonòmetres monitoritzats per a verificar de forma continua, les 24 hores del dia, el
compliment de la Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica?

És un projecte pilot en què s’instal.larà una xarxa de panells informatius consistents en
sensors equivalents a sonòmetres tipus 2 i pantalles en què es visualitzaran distints
missatges en funció dels nivells registrats pel dit sensor, enfocant el seu objectiu
principalment a la conscienciació ciutadana com a mesura directa en la reducció de
nivells sonors.

Pregunta: En cas afirmatiu, Quants sonòmetres d´este tipus en van a instal·lar en el
barri de Russafa?

D’acord amb el pressupost assignat pels pressupostos participatius s’estima que podran
instal.lar-se uns 15 equips de les característiques descrites en el paràgraf anterior.

Pregunta: ¿Per a quan està prevista la seua instal·lació?

Una vegada adjudicat, el termini d’instal.lació s’estima en dos mesos i el seu inici, tal
com marquen les normes dels projectes participatius, ha d’estar dins de l’any en curs.
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Pregunta: Es van a instal·lar els esmentats sonòmetres o únicament panels
informatius?
Tal com s’ha explicat anteriorment els equips a instal.lar inclouen sensor més pantalla
informativa.

Pregunta: Si el que es va a instal·lar són panels informatius, per quina raó s´ ha
descarta la instal·lació dels esmentats sonòmetres?

Queda contestat en les preguntes anteriors.

Pregunta: Quina era la concreta petició ciutadana presentada en el procés de
participació en relació amb este tema¿

La proposta de projecte d’inversió presentada en DECIDIMVLC fou:

PROPPOSTA 301-2016

“Un dels principals problemes que sofreixen l@s 24.000 veïns/es del barri de Russafa és
el soroll. Els efectes directes que genera la contaminació acústica en la salut i en la
qualitat de vida són molt greus (insomni, estrès, problemes cardiovasculars i
estomacals, trastorns psicofísics, retardament escolar, augment de l´ agressivitat,
accidents, etc).
En el barri de Russafa degut a les seues característiques actuals, la contaminació
acústica que sofrim no està generada principalment pel tràfic sinó per la hostaleria i les
terrasses hostaleres produint-se un cicle complet de soroll des del matí fins la matinada
a través de la càrrega descàrrega de begudes a totes hores, terrasses quasi permanents,
locals no insonoritzats, tràfec de centenars de persones de matinada d´un local a altre,
discoteques i afters, etc.
Per a conèixer el problema tan greu s´ instal·larien en punts concrets sonòmetres
monitoritzats fixes creant una xarxa de vigilància del soroll de manera autònoma i
continua, les 24 hores del dia durant els 7 dies de la setmana.
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moment determinat, verificant amb estes mesures les garanties per al acompliment de la
ordenança municipal de soroll de la ciutat de València.

Els sonòmetres monitoritzats estarien instal·lats en 15 punts del barri: en els 6 xamfrans
dels principals carrers (Cadis, Sueca, Cuba amb Puerto Rico i Lliterat Azorín), 2 en
carrers per a vianants (Rector Femenia- Cadis, Vivons-Cadis) i 6 en els carrers on es
troben els principals disco- pubs, discoteques i afters (Cuba, Tomassos- Carles Cervera,
Gran Via Germanies – Sueca, Gran Via Germanies- Cadis, Pere III- Pintor Salvador
Abril, Sumsi- Maties Perelló).

Els sonòmetres han de pertànyer com a mínim a la classe 2 dins de l´ escala de precisió
(són els utilitzats a nivell professional en contar amb el certificat de verificació del
laboratori oficial acreditat). Estos sonòmetres registraran el nivell de soroll de decibels
amb ponderació sobre la resposta de l´ oïda humana (dBA) amb l´objectiu de mesurar el
nivell d´ impacte sobre l´ésser humà i per tant la resposta del sonòmetre haurà d´
adaptar-se a la corba de reposta de l´ésser humà. Són sonòmetres recomanats pels
instal·ladors que insonoritzen locals, i per al control acústic basat en ordenances
municipals de soroll.

A partir de la medició realitzada pels sensors, es proporciona informació en temps real
de les zones monitoritzades i es generen alertes quan es superen els límits acústics
establits

Amb tota la informació recollida a través d´estos sonòmetres es crearia un Mapa de
soroll de Russafa amb la finalitat d´ avaluar l´ exposició de l@s veïns/es de Russafa al
soroll, i que servisca de base per a actuar en los focus del soroll, millorant la qualitat de
vida i l´ ambient global a través de un Pla d´ acció acústica de l´ Ajuntament de
València.

Este mapa a partir dels mesuraments dels sonòmetres monitoritzats ens permetria
conèixer:
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•

Situació acústica del barri: els llocs on es superen els objectius

•

de qualitat acústica i és precís establir actuacions.

•

Nombre de veïns/es afectats/es.

•

Nombre estimat d´ edificis sensibles exposats al soroll (vivendes, centres
de majors, col·legis, ambulatoris, etc”).

Pregunta que presenta la vocal Cristina Diego Martí en el seu nom i en el del grup
Municipal Popular..

Nº registre 00110 2007 030193.

Assumpte: Escocells retirats en Russafa i previsió de zona taronja.

El passat mes de gener es denuncià per part dels veïns de Russafa la retirada d´escocells
en alguns carrers i places, ocasionant problemes d´ estacionament indegut i dificultant
el pas de vianants. Per tot això, la vocal que subscriu formula les següents preguntes:

Respostes des l’Àrea de Mobilitat:

Preguntes

1.- Quina delegació va prendre la decisió de retirar els esmentats escocells?
2.- Per quins motius es procedí a retirar-los?

La recent retirada dels escocells en alguns carrers del barri de Russafa, així com en
altres zones de la ciutat de València, fou realitzada per la Secció de Senyalització, a
instància de las Comissions Falleres de l´esmentat barri per a procedir a la “ plantà” dels
monuments fallers.
3.- S´ han reposat els mateixos?
4.- Pensa

l´equip de govern reposar estos escocells, davant les queixes veïnals

sorgides?
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deu a la revisió, cas per cas, del seu antic emplaçament en atenció a que se estan
valorant les peticions de particulars i col·lectius que reclamen la supressió d´ estos
obstacles en la mesura que siga possible, ja que no falten ocasione en les que
impedeixen la normal accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, persones amb
carrets de nadons, o persones majors, víctimes en molts casos de colps amb este
mobiliari que té com única finalitat impedir conductes incíviques i prohibides per les
ordenances municipals. S´ha de valorar doncs, si el dret d´ estes persones ha d´estar
tallat per uns obstacles que s´han de definir com “ l´ última mesura” i tenen com única
finalitat impedir físicament el que ja impedeixen les ordenances i que, a més de
socialment reprovable, ha de ser perseguit i sancionat.

5.- Es possible que es decidesca retirar més escocells en qualsevol altra zona compresa
en els barris que composen la Junta de Russafa?

En relació a la possible retirada de més escocells en l àmbit de la Junta Municipal de
Russafa, en l´actualitat no es té prevista la retirada de mes escocells.

Pregunta que presenta la vocal Cristina Diego Martí en el seu nom i en el del Grup
Municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030194.

Assumpte: Restriccions a terrasses.
Atés el notable increment en el número de terrasses que ha experimentat la nostra ciutat
i davant la possibilitat que estableix la normativa vigent respecto a implantar algun tipus
de mesures correctores, la vocal que subscriu formula les següents preguntes:.

Respostes de la Regidoria d’Espai Públic:

Preguntes
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1.- D´acord amb el que disposa l´article 59 de l´actual ordenança reguladora del domini
públic s´ ha establit per part de l´ actual equip de govern alguna mesura correctiva en
els carrers i places saturades pel número de terrasses?
2.- En caso afirmatiu quin tipus de mesures s´ està imposant per part de l´ equip de
govern?
3.- En cas negatiu Té pensat establir-les en un futur?

El barri de Russafa ja té una delimitació d’implantació de nous locals d’oci i per tant de
les terrasses associades a aquests. Per tant, les terrasses són les mateixes des de 2014.
No obstant s’ha fet un pla intensiu de treball en el barri de Russafa per a delimitar el
máxim número de terrasses y adaptar-les a l’Ordenança d’Ocupació de Domini Públic
promoguda i aprovada per l’anterior equip de govern. Ens consta també que la Policia
Local ha fet també nombroses actes de denuncia als locals que incomplien.

Encara així no descartem emprendre una delimitació més amplia per a tot el barri

4.- Té pensat l´equip de govern realitzar alguna modificació en l´ actual ordenança?

Sí, actualment i després de diverses reunions amb diferents col.lectius s’està en procés
de modificació.

5.- En cas afirmatiu en quin sentit? Quines modificacions s´ està barallant introduir?

Les modificacions podran estudiar-se i per tant presentar al.legacions en el període
d’exposició pública que té la modificació de qualsevol ordenança.

Pregunta que presenta la vocal Cristina Diego Martí en el seu nom i en el del Grup
Municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030195 .
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Assumpte: Parc Manuel Granero.

La remodelació del jardí de la Plaça Manuel Granero ha sigut un dels projectes més
votats en el procés de participació ciutadana “Decidim Vlc”, el mateix ha sigut aprovat
amb un pressupost de 45.480 euros que anirà destinat a la redacció del projecte, previ
procés participatiu per a definir el model definitiu del parc. En virtut de estos fets la
vocal que subscriu formula les següents preguntes:

Respostes de l Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic:

Preguntes

1.- A què es destinarà l’ anterior import? Es a dir, els 45.480€ aniran destinats
íntegrament a la redacció del projecte o també es destinaran a abonar les despeses
ocasionades per la posada en funcionament del nou procés participatiu?

Com indica la proposta del procés participatiu, els diners aniran destinats a la redacció
del projecte i realització d’un procés participatiu, per aconseguir que el resultat final
tinga en compte les necessitats i mancances del barri per mirar de subsanar-se en la
mesura del possible.

2.- Disposa l´equip de govern d´ una estimació dels costos de l´esmentat

procés

participatiu, que definirà el projecte?

Els diners pressupostats han de ser suficients per a cobrir els honoraris de redacció del
projecte i que l’equip tècnic puga contractar l’equip que durà endavant el procés
participatiu.

3.- L´equip de govern s´ ha fixat algun termini per al començament i la fi de l´esmentat
procés I per l´ inici de la remodelació del parc?
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estiga acabat abans de final d’any per poder pressupostar en 2018 la remodelació del
parc.

4.- En cas afirmatiu ¿De quins terminis es tracta?

Contestada en la pregunta 3.

5.- ¿Qui podrà participar en el nou procés participatiu que s´ obrirà per consensuar el
projecte de remodelació del parc de Manuel Granero?

El procés participatiu com el seu nom indica, és un procés obert. El tècnic redactor del
projecte haurà d’integrar en la mesura de lo possible, les idees que isquen de la
discussió de les necessitats al llarg del procés participatiu i incloure-les dins del
projecte, plasmant-les mitjaçant les solucions tècniques que considere més adients.

Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernández- Checa Ruiz en el seu nom i en el
del grup Municipal Popular..

Nº registr0 00110 2017 030723.

Assumpte: Denúncies en periode de Falles per incompliment de la normativa sobre
activitats i contaminació acústica en Russafa.

Respostes de l´ Àrea de Protecció ciutadana

Preguntes:
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1.- Quantes denúncies s¨han formalitzat per part de la Policia Local, durant el període
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comprés entre el 1iy el 19 de març de 2017 per infracció de l´ Ordenança Reguladora
de l´ Ocupació del Domini Públic Municipal en el barri de Russafa?

2.- I en el mateix període de 2016?

Denuncies registrades (o pendents de registrar) al dia de la data, per infracció a la
Ordenança Reguladora de l¨ Ocupació del Domini Públic Municipal, des de 1 de març
al 19 de març, en el barri de Russafa:
•

Any 2016 -------------------- 27

•

Any 2017 -------------------- 22

3.- Quantes denúncies s´han formalitzat per part de la Policia Local, durant el període
comprés entre el 1 i el 19 de març de 2017, per infracció de l´ Ordenança Municipal de
Protecció contra la Contaminació Acústica en el barri de Russafa?

4.- I en el mateix període de 2016?

Denúncies registrades (o pendents de registrar) al dia de la data per infraccions a la
Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica, des de l´
1 de març al 19 de març, en el barri de Russafa:
•

Any 2016 ------------------------ 7

•

Any 2017-------------------------- 23

Preguntes que presenta la vocal Cristina Diego Martí en el seu nom i en del Grup
Municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030722.
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Assumpte: Subvencions 2016

Havent-se tancat l´ exercici pressupostari del passat any 2016, la vocal que subscriu
sol·licita, en el si de la Junta Municipal, informació sobre les subvencions atorgades
amb càrrec a l´esmentat Pressupost.

Respostes de l’Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica:

Preguntes.

1.- Quantes subvencions s´ han atorgat en esta Junta Municipal al llarg de l´any 2016?

2.- Quin és l´ import total de les subvencions concedides?

3.- Quines ocasions, entitats, col·lectius o persones físiques han sigut receptores de les
esmentades subvencions?

4.- Sol·licitem se´ns facilite una relació de les mateixes on conste la informació
sol·licitada.

En la junta de govern local del 30 de desembre de 2016 s´aprovà concedir les
subvencions a les següents entitat i associacions per al desenvolupament de projectes de
participació ciutadana dirigits al foment de l´ associacionisme corresponents a la
convocatòria de la Junta Municipal de Russafa.

ASSOCIACIÓ/ENTITAT

CIF

PROJECTE

SUBV.
CONCEDIDA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I G96522149

Tasta la nostra terra,

VEÏNES CASTELLAR-

setmana cultural

L’OLIVERAL

2016

ASSOCIACIÓ
RUSSAFART

G98541428

Itineraris en diàleg

2.500,00€

2.500,00€

amb l´ Art 8
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ASSOCIACIÓ

G96654249

Sensibilització

2.000,00€

VALENCIANA D¨

social com

AFECTATS DE

tractament de la

FIBROMIÀLGIA

fibromiàlgia

UNIÓ DE

G46558599

Drets dels

2.500,00€

CONSUMIDORS DE

consumidors com

VALÈNCIA

ferramentes de
transformació social

ASSOCIACIÓ DE VEÏNES G98369614

La Torre marxa,

I VEÏNS LA TORRE

setmana d’oci i

609.99€

benestar
ACUSE- ASSOCIACIÓ

G96738661

DE CONSUMIDORS I

Els majors i les

500,00€

noves tecnologies

USUARIS EN ESPANYA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

G46839684

Contra la violència

ROVELLA FONT DE

de gènere i l¨

SANT LLUÍS

exclusió social

ACUSE- ASSOCIACIÓ

G97552954

11ªJornada de

1.500,00€

CONTRA L´ ABUS

visibilització de l¨

SEXUAL EN LA

abús sexual en la

INFÀNCIA

infància

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

1.700,00€

G97549083

Comparteix y aprén

2.500,00€

V96743083

Reunions prèvies,

2.500,00€

CULTURAL DE
MONTOLIVET
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
LA PLATA GENERAL-

seguits amb sopars

URRUTIA

setmanals el
divendres
d’associacionisme al
barri durant 4 mesos
2016
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AMISTAD JUEVA-

G9631105

Activitats

1.000,00€

G98850639

Taller per a millorar

960,00€
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CRISTIANA
ASOCIACION
CULTURAL Y SOCIAL

el teu potencial

ARGENTINOS EN

humà i social en un

VALENCIA

context participatiu

L´ import total de les subvenciones concedides és de 20.769,99€

Preguntes que presenta la vocal Cristina Diego Martí en el seu nom i en el Grup
municipal Popular.

Nº registre 00110 2017 030721

Assumpte: Projecte “DecidimVlc”.

Recentment se h´a informat del resultat dels projectes aprovats en virtut del Procés
Participatiu “DecidimVcl”. “Consulta ciutadana d´Inversions en Barris” del present
any..

Respostes de l’Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica:

Preguntes

1.- Quina ha sigut la participació registrada en la votació de l´esmentat procés en cada
barri dels que composen esta Junta Municipal?

La participació per districtes de l´àmbit de la Junta Municipal de Russafa en la fase de
votació de propostes fou:

L’EIXAMPLE

516

1.42%
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QUATRE CARRERES

555

0.88%

POBLES DEL SUD

1.063

6.15%

2.- Quina ha sigut la participació registrada en la votació en l´esmentat procés en cada
un dels Pobles que composen els Pobles del Sud?

La informació detallada pels pobles de València no es disposa en el moment

3.- Tenint en compte que l´ equip de govern està estudiant la possibilitat d´ introduir
canvis en el procés participatiu del pròxim any respecte als Pobles del Sud, s´ ha
avançat aguna cosa al respecte?

No s´ha acabat esta segona edició dels pressupostos participatius i en breu es realitzarà
l´ avaluació de la mateixa.

4.- Quins modificacions s´ estan estudiant per part de l´ equip de govern?

A la data s´ ha traslladat per part d´ alguns alcaldes/ses dels pobles de València la
proposta d´ assignar un pressupost per a cada poble. Esta idea s´ha de treballar en
profunditat.

5.- Es donarà trasllat de les mateixes tant als Grups de l´ oposició com a entitats i
associacions implicades, per a que puguen aportar idees en els esmentats canvis?

Per suposat, com es realitzà en l´ avaluació de la primera edició dels pressupostos
participatius en la que es comptà amb els suggeriments i aportacions de les persones que
participen en els Grups de treball d´ Urbanisme i Inversions en barri de cada Junta
Municipal, representants d´ associacions de veïns i els grups polítics amb representació
en l´ Ajuntament, així com les aportacions que enviaren persones a títol individual.

Per al redisseny de l´ acabada de finalitzar edició de pressupostos participatius es
treballà amb representants de la Federació d´ Associacions de veïnes/ veïns Xarxa de
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Entitats, Consell de la Joventut, FAMPA, Associació de Comerciants del Centre
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Històric, COCEMFE, Valencia Acull.

6. INTERVENCIONS VEïNALS.

Des de l´ Associació de veïns de Malilla.
1º) Creguem que és necessari estudiar en la Regidoria de Mobilitat, el
trajecte de l´ autobús nº 8. Seria molt bo per al barri que el recorregut acabara com ara
en el hospital La Fe, per que abans es desviara pel Bulevard Sud i arribara fins l´
hospital Peset (que és el nostre de referència), donant la volta després per l´ illeta del
cementeri i tornant de nou fins La Fe nova.
2º) Dels grups de treball en Benestar Social, hem tret la conclusió que tenim
problemes amb persones majors que viuen a soles i no estan en condicions de ser
independents, la llei de dependència arriba tard i mal. Seria important en servici de
teleasistència, ajuda amb la compra etc. És especialment angoixosa l´eixida d´ estes
persones de l´ hospital per una de les seues patologies si no està en condicions d´ estar
a soles en la seua casa.
En el grup de treball del dia 30-1-2017 es fa un suggeriment: Crear una bossa de treball
per barris en condicions, per a desocupats de més de 45 anys que atenguen a persones
majors dependents.
També tenim problemes de famílies insuficients, que tenen pocs llocs on
recòrrer a banda dels bancs d´ aliments de Cárites. Per què no crear tallers de formació
per atendre immigrants (amb tota la burocràcia que comporta per no parlar-li de les
dificultats amb l´ idioma) amb personal especialitzat?
3º) En cultura suggerim, que ja que som una illa, estudiaren la possibilitat d´
autoritzar la universitat popular, instal·lant 1 ó dos matèries i un poc d´ exercici físic en
el barri, (per exemple: literatura i gimnàstica o història i ioga, canviant cada dos ó 3
anys) encara que fórem satèl·lit de la UP d´ Arabista Ambrosi Huici.

Vocal de la Associació de veïns de Malilla.
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Guillermo Garcia Macian
Associació oci i hostaleria de Russafa G.V.

Sol·licitar les respostes a les preguntes que havien efectuat els partits polítics

guillegarciamacian@gmail.com

Preguntes: 1- Sonòmetres
3- Restriccions terrasses
8- Contaminació acústica falles

Luca Gurrieri

Malestar sobre el servici 092 Policia Local ja que quan un veí telefona des
del barri de Russafa per soroll, botellot, acomiadament, terrasses… no acudeix la
Policia.
Sol·licitud de quantes telefonades es reben sobre estes molèsties i sobre
quantes vegades acudeix la Policia.
S’ ha comprovat que quasi ninguna vegada acudeix.
I sent les, 20 hores, 7 minuts, per la presidència es dóna per alçada la
sessió.

PRESIDENTA DE LA

SECRETARI DE LA JUNTA

LA JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPAL DE RUSSAFA

DE RUSSAFA

ISABEL LOZANO LÁZARO

VICENT MORANT DEUSA
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