ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RUSSAFA DEL DIA 4 DE MARÇ DE 2020
En la Universitat Popular de Nau de Ribes, sita al carrer Filipines s/n, a les 19:05 horas del
dia 04 de març de 2020, baix la Presidència de doña Isabel Lozano Lázaro y Secretaria doña
Lidia Tormo Franco, es reunix en sessió extraordinària el plé del Consell de distrite de la Junta
Municipal de Russafa amb la assistència dels següents membres: pel grup municipal Compromís,
els senyors, Vicent Josep Puchades Vila, Gabriel Izquierdo Martínez i Javier Borafull Marraco .
Pel grup municipal Socialista, la senyora Mari Luz Bugallo Salomón, Javier García Safont i la
vocal suplent Anahi Molinari Atienza. Pel grup municipal Popular, asistix el senyor Jacobo
Navarro de Peralta García i el vocal suplent Enrique Martínez Olmos .Pel grup Ciutadans-Partit
de la Ciutadania, el senyor Antonio Blanco Sánchez i pel Grupo Vox, el senyor Juan José Gil
Albiach i el vocal suplent Rafael Villarroya Pastor. Excusa la seua asistència el Vicepresident del
Consell de districte de Russafa don Ramón Vilar Zanón.
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RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprobació de l'acta anterior de Constitució del Consell de distrite de la Junta Municipal de
Russafa.
No havent-hi cap observació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior pels
vocals del Consell Municipal de Districte.
2
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprobació del pressupost d'activitats dels grups de treball de la Junta Municipal de Russafa i
nomenamet del representant de la Junta Municipal de Russafa en el Consell Municipal de
Turisme.
Abans de pasar al punt del presupost de les activitats dels grups de treball de la junta de
districte, la presidenta del Consell de districte, la Sra. Lozano, diu que volia fer açí un aclariment,
en relació a la tria de la persona representant en el consell municipal de turisme, que vaig a
plantejar deixar el punt de la tria damunt de la taula per a una propera sesió perquè ha hagut una
serie de discrepàncies a l'hora de triar a la persona dintre del grup de treball i hem rebut alguna
protesta al respecte i a les hores volem valorar la situació i decidir si es fà una nova tria en altres
condicions, vos informarem per a què, la coordinadora del grup tornarà a convocar al grup per a
resoldre la situació i acavar fent la tria de la persona representant.
Per la presidenta es diu : A continuació done pas a la secretaria per a que explique el
presupost que s'ha consensuat en els diferents grups de treball.
La secretaria del Consell de districte, explica que li consta que Estanis ha fet reunions en
els quatre grups de treball que es va constituir en el anterior consell de districte i per als grups de
treball.
En eixe moment s'incorpora Estanis el Técnic d'animació cultural de la Junta de districte de
Russafa i la Presidenta li dona la paraula per a què explique el contingut de el pressupost
d'activitats de la Junta de districte de Russafa, a continuació es transcriu el presupost:
CULTURA

BENESTAR SOCIAL

URBANISME

AA.EE. TURISME

FALLES
Dinar jurats

414,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Entarimat

344,85 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.420,24 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

162,14 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Premis
So, llum
Ambulància

270,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

2.611,23 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Premis

600,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

600,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

CONCURS CIÈNCIA
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ITINERARIS+PASSEJOS
Catering

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

CONCURS RELAT CURT
Premis
Lots Llibres
Plaques

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Lloguer Sala

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Taller Teatre Adults

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Taller Teatre Infantil

350,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

350,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Pe.lícules i pagament drets

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Conferenciantes

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Programas

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

600,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Cartelería

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Placas

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

TEATRE

La Manta al Coll
SUBTOTAL

CICLE CINEMA I DEBAT

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Premis

Agradecimiento jurados

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

600,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

400,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

400,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Camisetas

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Catering

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

800,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

CONCURS COMIC
Premis
Animador
SUBTOTAL

ACTIVITATS INFANTILS/JUVENILS
Ludorussafa
Malilla
SUBTOTAL

JORNADA FESTIVA EN MALILLA

TALLER DE CINEMA
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Pagament monitor

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Compra de Menjar per les receptes

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Pagament societats etc

4.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Ajuda a festes

1.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Jarit

650,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Russafa Escènica

650,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

València Negra

650,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Russafart

650,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

2.600,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Ponentes

0,00 €

150,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

150,00 €

0,00 € 0,00 €

Ponentes

0,00 €

200,00 €

0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

200,00 €

0,00 € 0,00 €

Guías

0,00 €

0,00 €

300,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

300,00 € 0,00 €

Premios

0,00 €

0,00 €

350,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

350,00 € 0,00 €

Premios

0,00 €

0,00 €

350,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

350,00 € 0,00 €

Catering

0,00 €

0,00 €

300,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

300,00 € 0,00 €

Premios

0,00 €

0,00 €

375,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

375,00 € 0,00 €

TALLER DE CUINA

ACTIVITATS MUSICALS

Pagament Corals
SUBTOTAL

COL.LABORACIÓ AMB ENTITATS

SUBTOTAL

TALLERES SALUD+ENERGIA

CULTURA PUEBLO GITANO

ITINERARIOS POR EL DISTRITO

CONCURSO DIBUJO INFANTIL

CONCURSO FOTODENUNCIA

BERENAR A LA PLAÇA

PREMIOS ARQUITECTURA
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CHARLAS MODELO DE CIUDAD
Ponentes

0,00 €

0,00 €

500,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

500,00 € 0,00 €

Premios

0,00 €

0,00 €

375,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

375,00 € 0,00 €

Autobús

0,00 €

0,00 €

300,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

300,00 € 0,00 €

Premios

0,00 €

0,00 €

350,00 € 0,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

350,00 € 0,00 €

Guías

0,00 €

0,00 €

165,00 € 0,00

Autobuses

0,00 €

0,00 €

450,00 € 0,00

Entradas y otros

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

615,00 € 0,00

Ponentes

0,00 €

0,00 €

0,00 € 300,00

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 € 300,00

Carpas, material, catering

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

Presupuesto Impresión

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

13.561,23 €

1.150,00 €

3.815,00 €

2.700,00 €

PREMIOS A CC.PP.

VISITA PLANTA RECICLAJE

DISEÑO DE JUGUETES

VISITAS TURÍSTICAS

CHARLAS CONSUMO

FERIA DE BARRIO EN MALILLA

GUIA CULTURAL DE RUZAFA

TOTAL ESPECÍFICO POR GRUPO

TOTAL PRESUPUESTO JUNTA RUZAFA: 23.711,00 €
TOTAL ESPECÍFICO GRUPOS (21.226,23 €) + TOTAL COMÚN GRUPOS (2.400,00
€) = 23.561,23 €
REMANENTE: 84,77 €.
En relació a les ponències previstes per a alguns tallers com els de salut, poble gitano..., el
Tècnic cultural de la Junta Municipal de Russafa, explica que s'han pressupostat 150 euros en
principi per ponència, això no implica que si algun ponent no cobrara, doncs millor encara, no
implica que necessàriament tots els tallers vagen a costar el pressupostat.
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Amb relació amb l'activitat de guia de Russafa, la coordinadora del grup de Activitats
Econòmiques i Turisme, la Sra.Bugallo, explica que s'ha pressupostat 1.200 euros en principi per
al treball de camp de la guia i que amb el pressupost de l'any que ve es destinarà a la impressió,
al principi es pensava arribar a tot però analitzant les possibilitats és impossible arribar a
finalitzar tot el cost de la guia i el treball per a enguany i amb el pressupost assignat.
El portaveu del partit popular, el Sr.Navarro; vol que conste que no es va votar cap
proposta i algunes que es van votar no s'han inclòs. La coordinadora de cultura, explica que és
per la necessitat de quadrar el pressupost, diu que van estar fins a les deu de la nit per a
quadrar-lo, perquè sobrepassava moltíssim les quantitats, perquè han hagut moltíssimes
propostes, comenta que han hagut de fer un ajust que de debò va ser un treball impressionant.
La Presidenta, la Sra. Lozano, del consell explica que els membres dels grups de treball,
fan propostes i després els coordinadors es reunixen e intenten arrivar a un equilibri en activitats,
però no pot ser cent per cent de lo proposat, no es pot arrivar a tot hi ha una pérdua en el camí, es
com pasa en el plé de l'ajuntament, cada coordinador ha replegat lo que ha considerat més
convenient, hi ha que confiar en la tasca de la persona coordinadora veguent lo que considera que
es més important per al grup perquè al final hi ha que priorizar i hi ha que renunciar alguna cosa,
es una plutja de idees i després es pren decisions.
La coordinadora del grup de treball de cultura diu que seria un miracle que totes les
propostes dels veïns es pogueren incluir, perquè hi havien moltes.
El portaveu del grup popular diu que s'han fet reunions i que als grups de treball han acudit
molts veïns i amb moltes propostes i que veu que les activitas que costen al pressupost son les
mateixes que les del any anterior.
La Presidenta, la Sra.Lozano, diu que aixó es ser molt reduccionista, i ho recolça la
coordinadora del grup de cultura, perquè diu que hi ha moltes altres activitats que s'han aprovat
en aquest pressupost.
El portaveu del grup popular, el Sr.Navarro, diu que l'any que ve amb la convocatoria
s'envie ja el pressupost per poder discutir-ho.
La presidenta, Sra.Lozano, proposa que l'any que ve pot fer-se d'altra forma, per example
assignar els diners reals ja a cada grup i que cada grup treballe sols en els diners asignats no en
un presupost total. Però reitera que lo que s'aprova son propostes dels grups de treball no lo que
cadauno s'inventa en sa casa, aproven propostes dels grups de treball que formulen els veïns.
El que vol fer costar el Técnic cultural, es que les propostes que son a cost cero, eixes no
están en el pressupost pero es poden realitzar, perquè en el pressupost sols apareixen les que
tenen un cost econòmic.
El portaveu de Vox, el Sr.Gil: sol.licita per al futur més temps perquè no han pogut
debatre més el pressupost i ara s'aprovarà.
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La presidenta, Sra.Lozano, diu que sempre es millor tindre temps per analitzar però han
vingut així les coses, però al altra hi haurà més temps i es millorarà.
A continuació es pasa a la votació: Vots a favor cinc (3 Grup Compromís i 2 Psoe) i cuatre
abstencions (2 PP,1 Ciutadans, 1 grup Vox). Per tant el pressupost s'aprova.
3
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció del grup municipal popular en relació a la sol.licitud de paralització de canvis en les
línies de l'EMT a Russafa.
PAULA LLOBET VILARRASA - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JACOBO NAVARRO DE PERALTA
GARCIA, CON DNI. 22.567.244-N Y EL VOCAL ENRIQUE MARTINEZ OLMOS, CON
DNI: 44.523.356-W, DEL GRUPO POPULAR EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE RUZAFA

El pasado 6 de febrero el concejal Giuseppe Grezzi anunció un importante cambio en la
movilidad del centro de la ciudad que va a afectar a miles de usuarios de la Empresa Municipal
de Transporte. Una decisión impuesta por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia
que no ha sido consultada a los vecinos de Valencia y que no cuenta con el consenso necesario,
como han puesto de relieve varios de los actores implicados, como los comerciantes.
La peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento y de la Plaza la Reina no tiene por qué
conllevar una restricción del transporte público como el proyectado por el equipo de gobierno.
Con las medidas que se van a poner en marcha a partir del 23 de marzo, las líneas 4, 8 Y
13 se van a haber afectadas ya que desaparecerán las paradas en la Plaza del Ayuntamiento y en
la Plaza de la Reina. De esta manera los usuarios dejarán de entrar directamente a las
mencionadas plazas y deberán hacer transbordos en el intercambiador de Tetúan-Porta de la Mar
i en el de Xàtiva, suponiendo una molestia, principalmente, para las personas mayores y /o con
movilidad de reducida y aumentando la distancia que se debe recorrer para ir a determinados
lugares céntricos y emblemáticos de la ciudad como el entorno del Mercado Central.
Las víctimas de la remodelación del tráfico en el centro de la ciudad no deben ser los
usuarios del transporte público quienes deberían estar en el centro de la agenda de los
responsables políticos. No se pueden adoptar medidas que supongan un retroceso de los derechos
y beneficios de los usuarios del transporte público.
Por todo ello, el Grupo Popular en la Junta Municipal del Distrito de Ruzafa presenta las
siguientes
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PROPUESTAS DE ACUERDO

1Paralizar todos los cambios anunciados en las líneas de la EMT y en la ordenación
del viario como consecuencia de la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento y de la Plaza de
la Reina hasta tener el consenso necesario con los agentes afectados y recabar los trámites e
informes necesarios.
2Garantizar que las líneas 4, 8 y 13 mantengan su itinerario actual mientras no exista
un consenso entre usuarios y vecinos que avale una modificación.
El Portaveu del grup popular, Sr.Navarro de Peralta defén la moció i després de llegir-la
diu que el grup popular no estaà en contra de que es faja una reordenació diferent de com està
feta fins a esta data en relació a diversos espais públics però si estan en contra de com s'está
actuant i governant en l'actualitat des de L' Ajuntament de València. Diu que ells en l'any 2011
aprovaren una llei de movilitat en la Comunitat valenciana que dona peu al fet que l'any 2013
elaboraren un pla de mobilidad urbana sostenible a l'Ajuntament de València, un pla que està en
la pàgina web i que és bastant ric en detalls i en treball. En 2019 no trobem cap referència a
aquest tancament de la plaça de l'Ajuntament i de la Reina en cap programa electoral però no
obstant això entre octubre i novembre de 2019, va eixir un concurs d'idees que es deia pensem la
plaça, que es van presentar els seus resultats el mes de febrer. Però alhora en el mateix mes de
febrer el sis de febrer coincidint amb algun tema judicial d'algun regidor de l'equip de govern el
Sr.Fuset, es presenta un anunci de canvis de mobilitat en el centre de València on se'ns diu que
ens tancarà, se'ns diu que la gent que vulga arribar a la Plaça de l'Ajuntament haurà de baixar de
l'autobús i agafar un altre autobús per a arribar. El 25 de febrer es fa una taula de mobilitat que és
l'òrgan que crea el propi Ajuntament perquè les persones interessades en la pròpia ciutat de
València puguen dialogar i participar respecte als projectes que es van fer, estem parlant que el
projecte ja s'ha presentat i es reuneix l'òrgan de participació perquè la gent parle, i allí participen
tots els comerciants, les associacions de veïns i expressen determinades coses que no tenen
resposta. El 23 de març es podrà en marxa aquesta mesura i nosaltres hem de dir que això s'ha fet
sense participació, per imposició amb absència de diàleg, s'ha fet d'una manera il·lustrada,
"nosaltres fem tot per al poble però sense el poble", les competències d'aquest consell inclouen la
participació en els projectes urbans i es va fer un projecte sense haver-nos escoltat, els informes,
projectes i instruments de planejament també és competència d'aquest consell . El partit Popular
quan va fer el pla de participació de mobilitat urbana sostenible es van fer diversos nivells de
participació, entre ells la informació i formació dels ususaris, estava la consulta i el debat i estava
la participació, fins i tot en la gestió posterior.Crec que les crítiques de la taula de mobilitat dels
comerciants i els veïns van ser molt interessants perquè van aparéixer en tots els mitjans, es va
parlar de falta de diàleg, es va parlar de fets consumats, decisions preses i es van parlar d'algunes
preguntes que es van quedar per contestar per part del regidor que no estava en la taula, van
deixar al funcionari explicant el projecte, es va parlar de càrrega i descàrrega en el centre, amb
els aparcaments de motos, sobre l'accés al mercat central sobre l'aparcaments privats, sobre
l'impacte sobre el recorregut de les línies de l'EMT, sobre l'impacte de l'Eixample, que passarà
quan es tanque el trànsit a aquesta zona, per a arribar i es va parlar sobre l'accessibilitat de majors
i persones de mobilitat reduïda. En el concurs d'idees de la plaça de l'Ajuntament, la presidenta
de la Federació de l'Associació de veïns ha parlat i ha dit que s'havia aprovat un criteri que era

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE MARÇ DE 2020

8

que en la Plaça de l'Ajuntament les línies de l'EMT no es tocaven es deixaven, aquest és un
procés que s'ha fet dins de l'Ajuntament en paral·lel per una altra regidoria dins de l'acord de
govern de l'Ajuntament diferent al de mobilitat de l'altre grup polític. Creu que hi ha hagut una
falta de transparència, no es va anunciar en les eleccions això que s'ha fet, no s'ha justificat com
ho vam fer nosaltres en el pla de mobilitat, on nosaltres parlàvem de fer una EMT més
competitiva, on les línies anaren més ràpides, prioritat del transport públic sobre el transport
privat i es va parlar de prioritzar i no de tancar. No hi ha hagut informes tècnics i creu que hi ha
hagut un impacte directe sobre els nostres districtes, sobre l'Eixample i sobre Quatre carreres, pel
nostre districte passen 34 línies el 60 per cent del total, dotze línies estaran afectades , el 35 per
cent, tenim sis diürnes (4,8,10,13,19,40), i sis nocturnes (1,7, 8,9,39,90) tretze milions de viatgers
estaran afectats que són usuaris d'aquestes línies, això va afectar a un de cada tres viatgers que és
4 milions de viatgers d'Eixample i Quatre carreres es veuran afectats, deu mil persones diàries
faran transbord per a arribar a la plaça de l'Ajuntament, tindrem menor freqüència de termini,
tindrem buidatge i al final el que volem es aconseguir que amb la nostra proposta, es paralitzen
els canvis anunciats, mantindre els itineraris actuals, fomentar el diàleg entre usuaris i veïns,
fomentar la participació dels veïns, usuaris, afectats, demanar i exigir transparència en els
informes i al final posar sentit comú al govern de la ciutat.
Contesta a la moció el Portaveu del grup polític compromís el Sr.Puchades: Sr.Jacobo
Navarro, quin llenguatge més combatiu, mes belicós, quina imatge més apocalíptica, a mi m'ha
vingut a la memòria, fa cosa d'un any que estavem en un Consell,hi havia una moció del grup
popular per a la paralització de les obres del carril bici de la Avinguda del Regne de València, la
discusió també era apocalíptica, precisament vosté ha fet menció al plà de mobilitat aprovat per
vostés, aquell carril estava al seu plà de mobilitat, jo crec que totes les persones poden
contemplar quina es la realitat de la avinguda del regne un any després, la apocalipsi no ha arrivat
a la Avinguda del Regne, i no vaig a fer record de quin era la transparència que hi havia en el seu
govern, jo estava en aquells consells al que vosté ha fet referència i la Presidenta a les hores no
deixaba participar, no vaig a dir lo que pensabem sobre el consens necesari en el Cabanyal, en el
pouet de Campanar, traguent a la gent practicament la guàrdia civil i en els casos de la punta, es
dur que es faja esmen a este tipo de qüestions, home tinc que fer refència al seu llenguatge.
El mandat de la societat es aquell que fa temps que està reclamant als governants
municipals el fer el centre de les ciutats d'un estar més amable, per a totes les persones que
acudixen allí a comprar, a estar, a passetjar, amb esta intervenció es guanya per a la ciutadania
més de 12000 metres cuadrats d'espai públic cosa que no s'ha fet esmen, fins ara la EMT feia un
ús poc eficient dels seus recursos ja que totes les línees, tenien que passar obligatoriament per la
plaça del Ajuntament, del eix perdó, de la plaça de la Reina a la Plaça del Ajuntament, estos
canvis, el que fan son els recorreguts més eficients i a més donen resposta, a la petició d'aquells
comerciants que volen disposar de més transport públic en el carrer Colon, per el que pasen ara
vuit línees, la reforma de tota la xarxa modificarà llaugerament la forma de desplaçarse d'un 3%
del total de les més de 300.000 mil persones que cada dia viatgen en autobús, i a canvi
conseguirà que la xarxa siga millor i que els autobusos arriven d'una forma més ràpida i fiable,
encara que poden haver casos puntuals obviament esta reforma es una solució global a tot el que
s'ha fet en els darrers quatre anys i que fa i açó es una realitat quantificada que s'haja aumentant
en nou millons el nombre de persones usuaries del transport públic, un 10,2% mes que en l'any
2015 s'han pasat de tindre 85 millions en l'any 2015 a 96,9 millions d'usuaris de l'any 2019, estes
actuacions s'han estat preparant des de març de2019 per els técnics de la regiduria de la EMT, i
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en comunicació amb la resta de serveis, s'ha tingut en compte, totes les aportacions per les
entitats socials i grups de treball sobre el futur del transport públic que van tindre lloc a finals del
2017, en el cual van participar al voltant d'un centenar de persones, els canvis s'han creat per a
planificar per a minorar els problemes de les persones usuaries i començen en cap de setmana, on
la ciutat te molt poca activitat per acabar de perfilar tots els detalls, i desde el 6 de febrer s'està
informant en les parades, en les xarxes socials ,en els barris, a peu de carrer, i la EMT te tot
preparat per a que la operativa començe a treballar. Respecte a les línees, concretes de les cual
parla, la 4,8 i la 13 , la cuatre manté els seus accés al centre de la ciutat, a través del carrer Poeta
Querol, i gracies a este canvi s'aumentaran el nom de viatges al dia i s'eviataran els problemes de
irregularitat perquè la línea pasa a ser més fiable i l'accés a la Plaça de l'ajuntament es mantindà
amb la nova línea C1, conexió més directa del barri de Malilla amb el centre i el carrer Colon
conexió directa amb barri de Malilla i una manera més directa desde el barri de la Fonteta al
centre i desde el cambiador de la Porta de la Mar, podrà acudir a noves conexions.
Fa la réplica el Portaveu del grup Popular el Sr.Navarro de Peralta: Els comerciants s'han
queixat en la taula de mobilitat que porten moltes reunions i esperaven que el regidor de l'equip
de govern que Vostés representen donara explicacions i estava assegut en primera fila i es va
alçar per a donar les gràcies, jo crec que cal explicar que passa, que passa amb les persones
majors, hi ha un períodic electrònic que diu pujar, estar, baixar això és el que van fer 10..000
persones cada dia per a arribar al centre, les nostres persones majors amb mobilitat reduïda estan
encantades de la seua eficiència, del seu consens i de la seua bones formes però hauran de fer tots
els dies pujar, estar, baixar i això és el que estem demanant que es parle, que es dialogue que es
prenguen decisions amb sentit comú, no és una guerra contra ningú, no és fer una València
buidada de 200.000 metres quadrats de ciment, nosaltres volem espais verds i si pot ser cuidats i
si pot ser nets i el que volem és parlar d'això, volem debatre, no volem que els veïns vinguen ací
fer un paperot, que vinguen a participar i això és el que els estem exigint, abans de fer les coses
per imposició, la qual cosa vull és que s'exposen, que debaten, que parlen i que es puguen
rectificar, perquè a vegades rectificar és de savis. Vosté ha esgrimit alguna dada, que m'haguera
agradat tindre'l, perquè jo no he vist en aquest consell de districte cap informe que m'haguera
agradat tindre'l sobre l'impacte en els nostres barris. Igual sobre Quatre carreres és menor però
sobre l'Eixample tindrà un impacte directe, sobre la Gran Via, sobre tots els carrers adjacents,
sobretot Russafa en el tema del turisme, com serà aqueix moviment de gent, no ho sabem, Vosté
l'ha de tindre perquè té informació privilegidada però nosaltres el desconeixem i això és el que
estàvem demanant participació i transparència i respecte per la gent que està demanant aqueixes
coses d'una manera educada,al final el que vull és que els veïns siguen coneixedors de la nostra
proposta, no estem en contra dels canvis, estem en contra d'alguns canvis i de la forma en què es
fan els canvis
Fa la Réplica el Portaveu del grup Compromís el Sr.Puchades: Les dades les té qualsevol,
perquè están a la página web, accesible a qualsevol ciutadá. Mire es una cuestió de model, el que
s'està parlant açí es sobre el model de ciutat, i el model de ciutat pel cual s'aposta per este govern,
pel govern actual es per tindre espai públic, guanyar espai públic per a la ciutadania, persones
majors etc.., el que pasa es que este nou model, es també un procés de transició, jo ha posat com
a exemple caricaturesco, el dia que parlavem sobre el carril bici de la Avinguda del Regne, diria
com deia abans, per eixample el Carrer Colon el 60 per cent dels cotxes que pasen per Colon es
un transit oportunista, que transita, no tot el mon, va a la plaça de l'ajuntament, es que claro la
Plaça de l'Ajuntament es el melic del món, quans vehicles, autobusos pasen per la Plaça de
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l'Ajuntament,? al final es una estació, la de la Plaça de la Reina ni te dic, al final estem parlant
d'un canvi de model, d'un canvi de paradigma, i obviament implica uns canvis, vosté sabrà també
que viatja per Europa,que els intercambiadors per a qualsevol ciutat Europea, com els centres de
les ciutats estan peatonalitzats, estan vuits? les persones majors no van? Es manten la accesibilitat
plenament a la Plaça de L'Ajuntament per la nova línea C1, que tindrà la seua accesibilitat per
intercambiador a la Porta de la Mar, es guanyen 12000 metros cuadrats, podem parlar de moltes
coses, pero escolte estem parlant d'un canvi de paradigma, jo vos invite a vindre al segle XXI, en
definitiva este segle es el que pasa per este tipo de mesures com altres ciutats s'ha fet, a Nova
York, a San Francisco etc..
Votació: 4 votos a favor (2 PP, 1 Ciutadans, 1 Vox) y 5 vots en contra (3Compromís i 2
Psoe), per tant queda rebutjada la moció.
4
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Moció del grup municipal popular en relació a l'adecuació solar a Montolivet
PAULA LLOBET VILARRASA - REGIDORA - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JACOBO NAVARRO DE PERALTA
GARCIA, CON DNI. 22.567.244-N Y EL VOCAL ENRIQUE MARTINEZ OLMOS, CON
DNI: 44.523.356-W, DEL GRUPO POPULAR EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE RUZAFA

El solar existente en la plaza interior de la confluencia entre Reino de Valencia, C/ Luis
Oliag y C/ Escultor José Capuz se encuentra en estado de abandono y degradación habiendo sido
hasta fechas recientes una zona de asentamientos ilegales que provocaron a los vecinos
problemas de convivencia y de falta de salubridad.
El pasado mes de diciembre y tras múltiples quejas vecinales, el Ayuntamiento valló el
acceso al solar privando a los vecinos del uso público de la plaza y desplazando los problemas
citados a otro espacio cercano del barrio.
Por todo ello, el Grupo Popular en la Junta Municipal del Distrito de Ruzafa presenta las
siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

1- Instar al Ayuntamiento de Valencia a adoptar una solución estable que responda a las
necesidades de los vecinos del barrio de Monteolivete.
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2- Acometer un proyecto de reforma del solar interior de la confluencia entre Reino de
Valencia, C/ Luis Oliag y C/ Escultor José Capuz para convertirlo en un espacio público y
natural de calidad en el plazo máximo de dos años desde la adopción del presente acuerdo.
El Sr.Martínez vocal suplent del grup popular defén la moció: primer vaig a fer una
explicació del solar de Monteolivete i després tractaré la moció.
És el solar que està, entre Regne de València, Escultor José Capuz i Lluís Oliag, qui
conega un poc el barri, està a l'entrada a través d'un passatge, enfront de la parròquia que hi ha i
del centre de majors, que pertany a aquesta junta, en el barri de Montolivet. La problemàtica
d'aquest solar és la següent, aquest solar porta ací tota la vida, porta dècades però fa uns anys va
començar a ser freqüentat per persones amb problemes d'indigència, per toxicòmans, era una
situació insalubre que generava moltes queixes, el solar estava desaprofitat i va sorgir la
possibilitat,de construir un jardí o adequar-lo. Per a evitar problemes veïnals, seguretat perquè al
final estem parlant de persones que no tenen llar, es va arribar a una solució aquest mes de
desembre, pactada amb l'Ajuntament, que era col·locar una tanca, per a evitar que el solar fora
freqüentat per indigents però al final això no deixa de ser una solució a curt termini,perquè així el
problema no desapareix, la qual cosa han fet aquestes persones és traslladar-se a la cera de
davant, que és on està el centre de majors i si es fixen ara veuran a tots els indigents que abans
estaven en el solar de Montolivet, per tant nosaltres com grup el que demanem és que s'adopte
per fi una solució definitiva per a aquest solar, des de l'associació de veïns si que ens han
comentat que el vicealcalde, el Sr.Campillo que és també responsable, de parcs i jardins, es va
reunir amb l'associació i els va demanar un llistat de propostes per a en el futur fer una
remodelació del solar i fer-lo com a jardí, li passem propostes i el tema ací s'ha quedat. En el text
de la moció el que proposem és que en aquest Consell s'adopte una petició a l'Ajuntament un
compromís de dos anys que pensem que és el temps suficient perquè s'elabore o s'execute per fi
l'obra del solar de Montolivet.
El tema del solar de Montolivet també va ser portat a Decidim VLC, va pasar totes les
fases, la de votació, la d'informes tècnics, informes tècnics a favor, un pressupost i al final es va
tombar, és una llàstima perquè al final tenia vots i com Vostés saben per exemple el carril bici de
Regne de València, que vostés han nomenat es va fer amb només 70 vots a favor i el solar de
Montolivet tenia molts vots a favor i es va tombar a pesar que tenia molts informes tècnics
favorables i pressupost assignat de 100.000 euros. Es va tombar en l'última votació, és veritat
però és que hi ha propostes de DECIDIM que han eixit amb molts menys vots i va ser una
llàstima perquè tenia informes tècnics favorables. Així que jo simplement animar a aquest
Consell de districte a votar a favor d'aquesta moció per a donar-li una solució definitiva a aquest
solar.
Contesta a la moció el portaveu del grup Compromís, el vocal titular del Consell, el
Sr.Puchades: Es un plantejament que va quedar ahí, que ha vingut açi en varies ocasions, que es
va quedar alhora d'urbanitzar, es un solar amb un espai interior i te prou difícil solucions,
compartim la seua preocupació al respecte, i com vosté també ha dit els regidors han mantigut
reunions amb el veïnat i es va tractar els problemes de convivència i els sanitaris que hi havien en
este espai que en aquest temps s'havia dedicat inclús a discusions entre les persones que
frecuenten el lloc, els veïns a la fi, un tema desagradable, i per aixó es fa ficar una mesura que va
ser tancarlo, que tampoc es bonico de vore, es tanquen es dos accesos i s'obri i se tanca segons els
horaris que tenen tots els espais lliures, inclús els jardins, la associació ja ha presentat una
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proposta o suggeriment com vosté ha dit per a l'enjardinamet i està valoran-lo la regiduría, per a
valorar també económicament el pressupost que resultaría, per tant de tirar endavant eixe projecte
i que siga un espai que comte amb el veïnat per tat jo agraïr-li la moció es que està dugen-se
endavant en la línea que vosté ha expresat.
Replica a la moció el vocal suplent del grup popular Sr.Martínez: en primer lloc moltes
gracies per la moció, s'alegrem que recolçe la moció, decir que si que l'ajuntament ha escoltat el
que diuen la associació de veïns però el que reclama la moció es adoptar una solució definitiva,
per aixó animem al vot favorable de tots els grups que estan en aquest consell, per a què almenys
traslladem a l'ajuntament que en un plaç de dos anys hi haja solució per a que no es demore en el
temps, perquè el tancament, es va fer en una situació extrema que hi havia de pobrea, per evitar
que creixera el problema però no pot estar així sempre.
I no haguent mes intervencions, la Presidenta pasa a votació:
Per unanimitat s'aprova la moció.
5
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal popular en relació als policies de barri operatius en els barris que
formen part de la Junta Municipal de Russafa.
PAULA LLOBET VILARRASA - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTA QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JACOBO NAVARRO DE
PERALTA GARCIA, CON DNI. 22.567.244-N Y EL VOCAL ENRIQUE MARTINEZ
OLMOS, CON DNI: 44.523.356-W, EN NOMBRE DEL GRUPO POPULAR EN LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RUZAFA

Acerca del número de Policías de Barrio que operan en los barrios que componen la Junta
Municipal de Ruzafa, el Grupo Popular formula la siguiente pregunta:
1.- ¿Cuántos policías de barrio están operativos en la Junta de Ruzafa? Solicitamos nos
indiquen el número de policías de barrio, desglosando en turnos de mañana y tardes, que están
operativos en cada uno de los siguientes barrios correspondientes a esta Junta municipal:
- Russafa
- Plà del Remei
- Gran Vía
- Mont-Olivet
- En Corts
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- Malilla
- Fonteta de Sant Lluis
- Na Rovella
- La Punta
RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
PROTECCIÓ CIUTADANA
Todos los barrios de la Junta Municipal de Russafa están atendidos en lo que hace
referencia a la presencia de Policía de Barrio. No obstante y en relación a esta cuestión, cabe
señalar la falta de previsión en cuanto a la reposición de efectivos en la plantilla de la Policía
Local, de tal manera que tras un largo periodo sin convocar procesos selectivos para la
incorporación de nuevos efectivos, desde antes del 2009 hasta el 2015, se lastró el desarrollo del
cuerpo de la Policía Local. Sabido es que los procesos de oposición han cumplir una serie de
procedimientos que se prolongan en el tiempo hasta su resolución definitiva y tras este, la
incorporación de efectivos tampoco es inmediata pues han de pasar por una serie de requisitos,
entre los que se incluye un periodo de formación, hasta su incorporación efectiva en el cuerpo.
Mientras ello ocurre la plantilla disminuye por jubilaciones u otras causas sobrevenidas.
Así los primeros procesos selectivos para la entrada de nuevos y nuevas policías locales,
tras el periodo indicado, se producen durante pasada y la actual legislatura ello ha ido
permitiendo la incorporación en los últimos meses de 30 y 40 policías y en la actualidad se han
iniciado los trámites para aumentar la plantilla con 50 efectivos más. En definitiva a lo largo de
los próximos meses está previsto incrementar la plantilla en 225 efectivos.
Son estas las medidas que permiten desarrollar una de las prioridades de la Delegación de
Protección Ciudadana que es la política de proximidad, incrementando los agentes de barrio y
modernizando, aún más, los medios de los que disponen en la actualidad. A ello se añade la
implementación de las medidas de Mediación Policial en la resolución de conflictos.
Por otra parte, señalar que la reestructuración de la Policía Local está permitiendo la
optimización de recursos. Con ello además de considerar la asimetría de la ciudad en cuanto a la
distribución de los medios, se incrementa y mejora la efectividad.

6
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal popular en relació al grau d'ejecució del pressupost asignat a la
Junta Municipal de Russafa al ejercici 2019 i primer trimestre del 2020.
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Acerca del presupuesto de la Junta de Ruzafa, el portavoz y el vocal que suscriben
formulas la siguiente pregunta:
1.- ¿Cuál es el grado de ejecución del Presupuesto asignado a la Junta Municipal de Ruzafa
durante el pasado ejercicio, 2019? Solicitamos nos faciliten de manera pormenorizada todas las
actividades llevadas a cabo por esta Junta Municipal, así como la ejecución del presupuesto para
el año 2019 y primer trimestre del 2020.
RESPUESTA.En la siguiente tabla adjunta se enumeran las actividades culturales y deportivas propuestas
por los grupos de trabajo, aprobadas en el respectivo Consejo de Distrito celebrado en la Junta
municipal de Russafa, y realizadas a lo largo del ejercicio 2019 ascendiendo el importe total a
14.349,16 €. En relación al primer trimestre del ejercicio 2020, previamente a su realización debe
aprobarse por el Consejo Municipal de Distrito la relación de actividades a realizar durante el
ejercicio 2020 a propuesta de los grupos de trabajo
EXPEDIENTE
ACTIVIDAD
TOTAL
FECHA RESOLUCIÓN

FECHA ACTIVIDAD

CONCEPTO

E-02301-2019-47
CINE-FORUM
DEBATE
FEBRERO,MARZO,
PREPARACIÓN,SUBTITULACIÓN 6 PELICULAS 600,00 € 13/12/2019

ABRIL

E-02301-2019- 99 ITINERARIOS POR RUZAFA MARZO-ABRIL TRES CATERINGS
225,00 € 12/03/2019
E-02301-2019-90 ENTREGA ESTANDARTES 16/03/2019 ESTANDARTES Y
DETALLES 1.085,98 € 12/03/2019
E-02301-2019-90 ENTREGA
ENTARIMADO 327,61 € 12/03/2019

ESTANDARTES

16/03/2019

SUMINISTRO

E-02301-2019-90 ENTREGA ESTANDARTES 16/03/2019 ILUMINACION Y SONIDO
162,14 € 12/03/2019 E-02301-2019- 90 ENTREGA ESTANDARTES 16/03/2019 CATERING
360,00 € 12/03/2019
E-02301-2019- 90 ENTREGA ESTANDARTES 16/03/2019 AMBULANCIA 255,00 €
12/03/2019
E-02301-2019-111 SUMINISTRO MATERIAL DIFUSIÓN ACTIVIDADES
30-03-2019,30-05-2019 Y 30-06-2019 SUMINISTRO CARTELES DÍPTICOS Y FLYERS
1.000,00 € 21/03/2019
E-02301-2019- 128 JORNADA DE CONVIVENCIA
SUMUISTRO DE CAMISETAS 185,74 € 04/04/2019

VECINAL

06/04/2019

E-02301-2019- 28 JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL 06/04/2019 CATERING
100,00 € 04/04/2019
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E-02301-2019-136 CICLO CONCIERTOS JUNTA RUZAFA ABRIL-NOVIEMBRE
ACTUACIÓN CONCIERTO 900,00 € 11/04/2019
E-02301-2019-136 CICLO CONCIERTOS JUNTA RUZAFA ABRIL-NOVIEMBRE
ACTUACIÓN CONCIERTO 900,00 € 11/04/2019
E-02301-2019-136 CICLO CONCIERTOS JUNTA RUZAFA ABRIL-NOVIEMBRE
ACTUACIÓN CONCIERTO 900,00 € 11/04/2019
E-02301-2019-136 CICLO CONCIERTOS JUNTA RUZAFA ABRIL-NOVIEMBRE
ACTUACIÓN CONCIERTO 900,00 € 11/04/2019
E-02301-2019-136 CICLOS CONCIERTOS RUZAFA JUNIO 9 Y 16 JUNIO
SUMINISTRO ALQUILER SILLAS 435,60 € 06/06/2019
E-02301-2019- 280 ACTUACIÓN MUSICAL EN LA FONT DE SANT LLUIS AGOSTO
ESPECTACULO MUSICAL 900,00 € 02/08/2019
E-02301-2019- 273 ESPECTÁCULO DE MAGIA FONT D'EN CORTS 17/08/2019
ESPECTÁCULO MAGIA 726,00 € 02/08/2019
E-02301-2019- 274 TEATRO PARA ADULTOS OCTUBRE Y DICIEMBRE (2 HORAS
SEMANALES 10 HORAS EN TOTAL) IMPARTICIÓN DE TALLER DE TEATRO 431,25 €
24/09/2019
E-02301-2019- 291 ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD DENTRO DEL FESTIVAL
RUSSAFA ESCÈNICA 30/10/2019 COORDINACIÓN DE DOS ACTIVIDADES (VISITA
GUIADA AL REFUGIO COLEGIO BALMES Y CINEFORUM) 600,00 € 10/10/2019
E-02301-2019- 314 FIESTA INFANTIL 25/10/2019 ALQUILER HINCHABLES 363,00
€ 23/10/2019
E-02301-2019- 314 FIESTA INFANTIL 25/10/2019 SUMINISTRO JUEGOS LÚDICOS
79,90 € 23/10/2019
E-02301-2019- 314 FIESTA INFANTIL 25/10/2019 SUMINISTRO JUEGOS LÚDICOS
93,56 € 23/10/2019
E-02301-2019- 321 RECITAL POÉTICO 08/11/2019 RECITAL POÉTICO DEL GRUPO
FARISTOL 300,00 € 28/10/2019
E-02301-2019- 346 JORNADA DE CONCIENCIACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO
ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE SUMUNISTRO TELAS Y MATERIAL PARA
CONFECCIONAR BOLSAS DE TELA 396,92 € 15/11/2019
E-02301-2019- 347 CICLO CONCIERTOS RUZAFA 23 DE NOVIEMBRE EN
AUDITORIO COLEGIO SALESIANOS 23 DE NOVIEMBRE ALQUILER DE SILLAS 100,01
€ 22/11/2019
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E-02301-2019- 347 CICLO CONCIERTOS RUZAFA 23 DE NOVIEMBRE EN
AUDITORIO
COLEGIO
SALESIANOS
23
DE
NOVIEMBRE
SALON
ACTOS:ESCENOGRAFÍA, SONIDO Y GRABACIÓN 500,00 € 22/11/2019
E-02301-2019- 361 COPRODUCCIÓN RUSSAFART Segunda quincena de noviembre y
primera semana de diciembre de 2019 ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN
DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE MICRORELATOS
CORTOS DE ARTE 786,50 € 27/11/2019
E-02301-2019- 363 COPRODUCCIÓN VALENCIA NEGRA Segunda quincena de
noviembre y primera semana de diciembre de 2020 ITINERARIO HISTÓRICO Y
IMPARTICIÓN MASTERCLASS 650,00 € 27/11/2019
E-02301-2019- 364 TORNEO AJEDREZ 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 SUMINISTRO
AJEDREZ GIGANTE 84,95 € 28/11/2019
TOTAL J.M.RUSSAFA 14.349,16 €
7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal popular en relació a la renovació de l'enllumenament públic
Acerca de la renovación del alumbrado público, el portavoz y el vocal que suscriben
formulan la siguiente pregunta:
1.- ¿Cuántas luminarias, en número y en porcentaje sobre el total, se han cambiado en los
distritos de L'Eixample y Quatre Carreres desde que se inició el proyecto de renovación a
tecnologías energéticas más eficientes? y ¿Cuáles son las previsiones de ejecución de dicha
renovación de luminarias en los distritos de L'Eixample y Quatre Carreres? Solicitamos se nos
faciliten los resultados pormenorizados por años y para cada uno de los barrios de esta Junta
Municipal::
- Russafa
- Pla' del Remei
- Gran Vi'a
- Mont-Olivet
- En Corts
- Malilla
- Fonteta de Sant Lluis
- Na Rovella
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE MARÇ DE 2020
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- La Punta
- Ciutat de les Arts i les Ciències
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
DE GESTIÓ DE RECURSOS

1.- En resposta a la pregunta efectuada cal indicar que la mateixa no pot ser resposta en els
termes sol·licitats ja que la informació sol·licitada no està recopilada en una base de dades, arxiu
o registre de tal manera que la mateixa no existeix en els termes sol·licitats, així la informació
obra en cadascun dels expedientes de la seua raó. En tal sentit el dret d'accés s'exercitarà
havent-se de formular petició individualitzada dels documents que es desitge consultar, sense que
capia, excepte per a la seua consideració amb caràcter potestatiu, formular sol·licituds genèriques
sobre una matèria o conjunt de matèries (STS 27/09/2002), resultant així mateix que el dret
d'accés a la informació ha de limitar-se a la documentació prèviament elaborada i existent en les
dependències administratives, sense que siga equiparable aquest dret a la informació a un dret
genèric a obtindre nous informes sobre determinats assumptes (STS 5/11/1999). De conformitat
amb l'anterior, i amb la diferent jurisprudència sobre la matèria, així sentència del Tribunal
Superior de Justícia d'Aragó, de 30 d'octubre de 2003 o sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Castella i Lleó, de data 4 de novembre de 2005, es podrà accedir a la informació
sol·licitada concretant-la mateixa i facilitant-li l'accés als expedients concrets la informació dels
quals considere necessària per a l'exercici de la seua labor.
La ciutat de València ha aconseguit en tres anys un canvi total de paradigma. Considerada
com una de les ciutats europees amb major contaminació lumínica i una factura elèctrica anual de
més de 13 milions d'euros, València tenia en 2017 un gran repte, renovar la totalitat del parc
d'enllumenat públic que consta de 107.000 lluminàries per a assegurar una il·luminació eficient,
reduir la factura elèctrica i les emissions de co2, així com contribuir a crear una cultura ecològica
i augmentar el benestar de la ciutadania reduint la llum intrusiva. Al juny de 2018, l'Ajuntament
va finalitzar la primera fase de renovació d'instal·lacions d'enllumenat públic. En aquesta fase,
l'Ajuntament ha intervingut en un total de 31.691 lluminàries, en les quals s'han substituït 27.302
llums per altres més eficients, i s'han renovat 4.389 lluminàries esfèriques instal·lades de baixa
altura.
Respecte als districtes al que es refereix en la pregunta senyañar-li que el nombre de
unitats de llum que s'han canviat en els Districtes 2 EIXAMPLE i 10 QUATRE CARRERES són
els següents:
DISTRITO 2 EIXAMPLE
TOTAL LUMINARIAS RENOVADAS entre 2016 i 2020:
% LUMINARIAS RENOVADAS
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DISTRITO 10 QUATRE CARRERES
TOTAL LUMINARIAS RENOVADAS entre 2016-2020 5484
% LUMINARIAS RENOVADAS

62%

2.- Gràcies a l'èxit de la primera fase de renovació de l'enllumenat públic de la ciutat de
València, l'Ajuntament està executant una segona fase de renovació de les seues instal·lacions
amb la previsió de canviar 8.000 lluminàries a tecnologia Led amb una temperatura de color
correlacionada 2700° K , convertint-se en la primera ciutat a utilitzar aquest tipus de lluminàries.
El pressupost d'aquesta segona fase ha sigut de 4.000.000 d'Euros i la previsió d'estalvi d'energia
és de 8.166.665,68 kWh/any, la qual cosa suposarà un estalvi econòmic estimat d'1.000.000
€/any que units a l'1.828.947,08 €/ any que ja es va obtindre amb la implantació del IDAE I
suposen un importantíssim estalvi econòmic en la factura elèctrica de l'Ajuntament de València.
8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal popular en relació al manteniment de l'arbolat
PAULA LLOBET VILARRASA - REGIDORA - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTA QUE PRESENTA EL PORTAVOZ JACOBO NAVARRO DE
PERALTA GARCIA, CON DNI. 22.567.244-N Y EL VOCAL ENRIQUE MARTINEZ
OLMOS, CON DNI: 44.523.356-W, EN NOMBRE DEL GRUPO POPULAR EN LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RUZAFA

Acerca del mantenimiento del arbolado en la ciudad, el portavoz y el vocal que suscriben
formulan la siguiente pregunta:
1.- ¿Cuántos árboles, en número y en porcentaje sobre el total, se han talado en los distritos
de L'Eixample y Quatre Carreres desde 2015? y ¿Cuántos de los árboles talados han sido ya
sustituidos por otros? Solicitamos se nos faciliten los resultados pormenorizados por años y para
cada uno de los barrios de esta Junta Municipal:
- Russafa
- Pla' del Remei
- Gran Vi'a
- Mont-Olivet
- En Corts
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- Malilla
- Fonteta de Sant Lluis
- Na Rovella
- La Punta
- Ciutat de les Arts i les Ciències
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PREGUNTA
1.- Quants arbres, en número i en percentatge sobre el total, s'han talat en els districtes de
L'Eixample i Quatre Carreres des de 2015? i Quants dels arbres talats han sigut ja substituïts
per uns altres? Sol·licitem se'ns faciliten els resultats detallats per anys i per a cadascun dels
barris d'aquesta Junta Municipal:
- Russafa
- Pla del Remei
- Gran Via
- Mont-Olivet
- En Corts
- Malilla
- Fonteta de Sant Lluís
- Na Rovella
- La Punta
- Ciutat de les Arts i les Ciències.

RESPOSTA
ARBRES TALATS EN L’EIXAMPLE I EN 10 QUATRE CARRERES:
L’Eixample
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ANY

BARRI

2015

PLA DEL REMEI

10

GRAN VIA

28

RUSSAFA

35

PLA DEL REMEI

2

GRAN VIA

13

RUSSAFA

23

PLA DEL REMEI

37

GRAN VIA

26

RUSSAFA

40

PLA DEL REMEI

12

GRAN VIA

10

RUSSAFA

16

PLA DEL REMEI

23

GRAN VIA

47

RUSSAFA

21

PLA DEL REMEI

1

GRAN VIA

32

RUSSAFA

5

2016

2017

2018

2019

2020

QUANTITAT

DM Quatre Carreres
ANY
2015

BARRI

QUANTITAT

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES.

62

EN CORTS

16

FONTETA DE SANT LLUÍS.

1

MALILLA

90

NA ROVELLA

20
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2016

2017

2018

2019

LA PUNTA

31

MONT-OLIVET

11

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES.

67

EN CORTS

22

FONTETA DE SANT LLUÍS.

1

MALILLA

42

NA ROVELLA

42

LA PUNTA

9

MONT-OLIVET

33

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES.

96

EN CORTS

32

MALILLA

24

NA ROVELLA

3

LA PUNTA

12

MONT-OLIVET

24

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES.

41

EN CORTS

26

FONTETA DE SANT LLUÍS.

4

MALILLA

29

NA ROVELLA

7

LA PUNTA

7

MONT-OLIVET

3

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES.

68

EN CORTS

25

FONTETA DE SANT LLUÍS.

6

MALILLA

32

NA ROVELLA

18

LA PUNTA

4
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2020

MONT-OLIVET

10

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES.

20

EN CORTS

9

FONTETA DE SANT LLUÍS.

1

MALILLA

12

NA ROVELLA

12

LA PUNTA

5

PLANTACIÓ EN EL L’EIXAMPLE I EN 10 QUATRE CARRERES:
ANY 2015
DISTRICTE/BARRI

UNITATS

2- L’EIXAMPLE

6

EL PLA DEL REMEI

3

RUSSAFA

3

10- QUATRE CARRERS

7

MALILLA

6

MONT-OLIVET

1

Total

13

ANY 2016
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DISTRICTE BARRI

UNITATS

2- L’EIXAMPLE

141

EL PLA DEL REMEI

61

LA GRAN VIA

28

MONT-OLIVET

3

RUSSAFA

49

10- QUATRE CARRERS

86

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÉNCIES

22

EN CORTS

13

MALILLA

20

MONT-OLIVET

12

NA ROVELLA

19

Total

227

ANY 2017
DISTRICTE/BARRI

UNITATS

2- L’EIXAMPLE

110

EL PLA DEL REMEI

27

LA GRAN VIA

44

MONT-OLIVET

1

RUSSAFA

38

10- QUATRE CARRERS

18

ARRANCAPINS

12

MALILLA

2

MONT-OLIVET

4

Total

128
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ANY 2018
DISTRICTE/BARRI

UNITATS

2- L’EIXAMPLE

28

EL PLA DEL REMEI

4

LA GRAN VIA

5

MONT-OLIVET

1

RUSSAFA

18

10- QUATRE CARRERS

79

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

78

EN CORTS

1

Total

107

ANY 2019
DISTRICTE/BARRI

UNITATS

2- L’EIXAMPLE

46

EL PLA DEL REMEI

1

LA GRAN VIA

31

LA PETXINA

2

RUSSAFA

12

10- QUATRE CARRERS

13

MALILLA

4

MONT-OLIVET

9

Total

59

ANY 2020
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DISTRICTE/BARRI

UNITATS

2- L’EIXAMPLE

48

EL PLA DEL REMEI

2

LA GRAN VIA

40

RUSSAFA

6

10- QUATRE CARRERS

1

MALILLA

1

Total

49

PROJECTE “UNA VALÈNCIA MÉS VERDA” (Anys 2019 i 2020)
2- L’EIXAMPLE

UNITATS

EL PLA DEL REMEI

6

LA GRAN VIA

24

RUSSAFA

44

Total

74

10- QUATRE CARRERS

UNITATS

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

83

EN CORTS

26

LA FONTETA SANT LLUÍS

4

LA PUNTA

41

MALILLA

138

MONT-OLIVET

46

NA ROVELLA

107

Total

445
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9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000065-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal ciutadans en relació a la contaminació acústica
ROCIO GIL UNCIO - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-PARTIT DE LA
CIUTADANIA
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS ANTONIO BLANCO SÁNCHEZ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA.
En Ruzafa hay una serie de paneles informativos del ruido, son unos elementos que están
formando parte del paisaje urbano y están muy deteriorados tal y como se puede ver en las
imágenes que se adjuntan.
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¿Cuantos paneles informativos hay en la ciudad?, ¿cuantos de ellos tienen sonómetro?,
¿cuánto nos ha costado a los valencianos? ¿están en funcionamiento? En caso de que estén en
funcionamiento ¿podéis facilitar un ejemplo, una hoja A4, de los datos puros registrados por uno
de los sonómetros? ¿quién garantiza la calibración de los medidores?, ¿cuanto cuesta cada
calibración?
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR-DELEGAT - DEL. DE QUALITAT ACUSTICA I DE
L'AIRE
1. ¿Cuántos paneles informativos hay en la ciudad? ¿Cuántos de ellos tienen
sonómetro?
En el Carmen hay 2 paneles que tienen integrado sonómetro.
En Ruzafa hay 7 paneles, con 15 sonómetros fuera del panel.
2. ¿Cuánto nos ha costado a los valencianos?
Para ambas actuaciones, emanadas de sendas ediciones de los procesos participativos
Decidim VLC, se ha realizado una inversión de 21.095,00 € los dos paneles del Carmen con
sonómetro integrado y otra de 148.466,60 € los 7 paneles de Ruzafa con 15 sonómetros fuera del
panel.
3. ¿Están en funcionamiento?
En funcionamiento los paneles del Carmen.
Los paneles de Ruzafa en fase de pruebas.
4. En caso de que estén en funcionamiento ¿podéis facilitar un ejemplo, una hoja A4, de
los datos puros registrados por uno de los sonómetros?
Sería necesario especificar sobre qué dato o datos concretos se piden como ejemplo,
porque hay diferentes parámetros, y sin una mayor concreción no es posible responder.
5. ¿Quién garantiza la calibración de los medidores?, ¿cuánto cuesta cada calibración?
La garantiza el Servicio de Playas, Calidad Acústica y del Aire, mediante los ajustes
técnicos necesarios, los cuales no tienen coste alguno.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000065-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal ciutadans en relació a la neteja en cap de setmana del bulevard de
la Av Jacinto Benavente
ROCIO GIL UNCIO - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-PARTIT DE LA
CIUTADANIA
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS ANTONIO BLANCO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA.

Todos los fines de semana los vecinos de la avd Jacinto Benavente tienen que sufrir las
consecuentes del botellón en la bulevar.
Además de los ruidos y desperfectos en mobiliario que produce dicha actividad, el bulevar
amanece todos los fines de semana lleno de residuos y suciedad, con lo que no solo se ven
perjudicados los vecinos sino también la imagen de la ciudad al ser una zona principal de paso
hacia el Jardín del Turia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Por todo lo expuesto formulamos la siguiente PREGUNTA:
- ¿Tiene la contrata de limpieza orden de intervenir los domingos en el bulevar de Jacinto
Benavente? ¿En qué horario?
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PREGUNTA
Tots els caps de setmana els veïns de la avd Jacinto Benavente han de patir les conseqüents
del botelló en la bulevard.
A més dels sorolls i desperfectes en mobiliari que produeix aquesta activitat, el bulevard
comença el dia tots els caps de setmana ple de residus i brutícia, amb el que no sols es veuen
perjudicats els veïns sinó també la imatge de la ciutat a l'ésser una zona principal de pas cap al
Jardí del Túria i la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Per tot l'exposat formulem la següent PREGUNTA:
- Té la contracta de neteja ordre d'intervindre els diumenges en el bulevard de Jacinto
Benavente? En quin horari?
RESPOSTA
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Efectivament, la contracta de neteja de l'espai públic de la zona enjardinada del bulevard
de Jacinto Benavente agrana manualment tots els dies de dilluns a dissabte, i els diumenges
aplica part dels mitjans humans i mecànics per a la neteja del botelló consignats en el pressupost
ordinari a atendre les necessitats de neteja provocats pel botelló produïts la nit del dissabte.
Estos equips de neteja de botelló finalitzen els seus treballs abans de les 9 hores del
diumenge, habitualment.
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000065-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal ciutadans en relació a l'ascensor de la Gran Via de Germanies
ROCIO GIL UNCIO - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-PARTIT DE LA
CIUTADANIA
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS ANTONIO BLANCO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA.

El ascensor que conecta la Gran Vía de Germanías con la pasarela inferior y la parada del
metro de Bailén se encuentra averiado constantemente. Esta situación está perjudicando a
personas mayores, personas con carritos y con movilidad reducida.
Por todo lo expuesto formulamos las siguientes PREGUNTAS:
1) ¿Cuántas averías y de qué tipo se han detectado desde su apertura en 2018?
2) ¿Qué medidas van a tomar para su normal funcionamiento?
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR-DELEGAT - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PÚBLIC
1) ¿Cuántas averías y de qué tipo se han detectado desde su apertura en 2018?
El acta de recepción fue el día diez de abril de 2018.
Desde entonces Servicios Centrales Técnicos tiene la competencia del mantenimiento.
Este Servicio realizó visitas diarias de inspección desde el 16/04/18 hasta el 30/08/2018
registrando 16 averías.
La más frecuente el bloqueo o desajuste de puertas.
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2) ¿Qué medidas van a tomar para su normal funcionamiento?
No es competencia de esta Delegación.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000065-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal ciutadans en relació a la poda avinguda Peris i Valero
ROCIO GIL UNCIO - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-PARTIT DE LA
CIUTADANIA
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS ANTONIO BLANCO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA.

En la actualidad existen numerosos tramos de la avenida Peris y Valero de Valencia cuyo
arbolado está invadiendo las ventanas de las viviendas de los vecinos. La falta de poda en el
arbolado de esa avenida tiene consecuencias en la calidad de vida de los vecinos: no deja pasar la
luz, facilita que los roedores recorran las ramas hasta las viviendas y focos de plagas como de
mosquitos están más cerca de las personas.
Por todo lo expuesto formulamos las siguientes PREGUNTAS:
1) ¿Cuándo fue la última vez que se podaron cada uno de los tramos de la avenida Peris y
Valero?
2) ¿Van a podar esa vía antes de la llegada de la primavera? Indique la programación.
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
1) Quan va ser l'última vegada que es van esporgar cadascun dels trams de
l'avinguda Peris i Valero?
Els ficus de l'Avinguda de Peris i Valero es van esporgar a l'abril del 2015 i al juny del
2017; les palmeres han sigut esporgades al setembre del 2019.
2) Esporgaran aqueixa via abans de l'arribada de la primavera? Indique la
programació
La pròxima esporga dels Ficus Microcarpa de l'avinguda Peris i Valero està programada
per a tardor 2020. Les Palmeres Datileres de la citada avinguda estan incloses en la campanya de
revisió, recollida de dàtil i esporga de manteniment d'estiu 2020. Les Palmeres Washingtònies de
la mitjana no interfereixen amb els fanals, estan en bon estat i no precisen esporga.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000007-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal Vox en relació a l'estat visibilitat nocturna en carrers
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
Juan Jose Gil Albiach, en calidad de vocal del Grupo Vox en esta Junta Municipal de
Ruzafa presenta la siguiente pregunta para el Consejo de Distrito de esta Junta a celebrar el
próximo cuatro de marzo de 2020:
¿Como tiene previsto el Ayuntamiento solucionar la falta de visibilidad nocturna en las
aceras de las calles Sueca y Puerto Rico, Avda. Peris y Valero y en general calles de todo el
barrio ?
Se adjunta fotografías para observar el estado de ocultamiento de las farolas por los arboles
Calle Sueca
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Calle Puerto Rico
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Calle Peris y Valero
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RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PREGUNTA
¿Como tiene previsto el Ayuntamiento solucionar la falta de visibilidad nocturna en las
aceras de las calles Sueca y Puerto Rico, Avda. Peris y Valero y en general calles de todo el
barrio ?
Se adjunta fotografías para observar el estado de ocultamiento de las farolas por los
arboles
Calle Sueca
Calle Puerto Rico
Calle Peris y Valero
RESPOSTA
El mes de febrer s'ha realitzat l’esporga de manteniment i rebuig de fanals dels Ficus
Microcarpa del carrers Sueca/ Puerto Rico i Sueca /Literat Azorín. Els restants Ficus del carrer
Sueca s'inclouran en programació després de falles. Els llorer d’Ìndies “Variegata” (Aligustre)
del carrer Sueca són de xicotet port i no produeixen interferències amb els fanals.
Al carrer Puerto Rico s'han esporgat els tarongers que interferien amb els fanals durant el
mes de febrer.
Els ficus de l'avinguda de Peris i Valero es van esporgar a l'abril del 2015 i al juny del
2017; les palmeres han sigut esporgades al setembre del 2019. La pròxima esporga dels dels
Ficus Microcarpa de l'avinguda Peris i Valero està programada per a tardor 2020. Les Palmeres
Datileres de la citada avinguda estan incloses en la campanya de revisió, recollida de dàtil i
esporga de manteniment d'estiu 2020. Les Palmeres Washingtònies de la mitjana no interfereixen
amb els fanals, estan en bon estat i no precisen esporga.
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000007-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal Vox en relació a l'aparcament veïnat
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
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Juan Jose Gil Albiach, en calidad de vocal del Grupo Vox en esta Junta Municipal de
Ruzafa presenta la siguiente pregunta para el Consejo de Distrito de esta Junta a celebrar el
próximo cuatro de marzo de 2020:
¿Que tiene previsto el ayuntamiento en los dias de fallas cuando se cierran al trafico las
calles, para facilitar zona de aparcamiento a los propietarios de vehículos estacionados en via
pública y que por carecer de garaje privado, se le obliga a quitar su vehículo siendo residentes en
las calles afectadas siguientes:
Calle Sueca, Literato Azorín, Cuba, Puerto Rico y parte de Centelles?
¿Facilitar aparcamiento en el parking municipal por un precio módico?

RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR-DELEGAT - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PÚBLIC
Las Fallas son la fiesta por excelencia de la ciudad de València y conllevan unas
afecciones derivadas de su celebración —no solo en Russafa, sino en toda la ciudad— que son
por todos conocidas y asumidas. No obstante, si usted considera que las comisiones falleras
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deben asumir alguna consecuencia relacionada con su ocupación de espacio público, ya sea
relacionada con el estacionamiento o con cualquier otra, es libre de indicarlo de manera explícita.
15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000007-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal Vox en relació a l'aparcament runar al costat de l'Hospital La Fe
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
Juan Jose Gil Albiach, en calidad de vocal del Grupo Vox en esta Junta Municipal de
Ruzafa presenta la siguiente pregunta para el Consejo de Distrito de esta Junta a celebrar el
próximo cuatro de marzo de 2020:
¿Que solución le va a dar el Ayuntamiento al estado deplorable que presenta la zona junto
al hospital nuevo “La Fe” y parte inferior del puente carretera de Malilla al aparcamiento de
vehículos rodeados de 2 escombreras, así como al pésimo estado del terreno, bacheado y sin
limites?

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE MARÇ DE 2020

39

RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PREGUNTA
Que solució li donarà l'Ajuntament a l'estat deplorable que presenta la zona al costat de
l'hospital nou “La Fe” i part inferior del pont carretera de Malilla a l'aparcament de vehicles
envoltats de 2 runars, així com al pèssim estat del terreny, amb sots i sense limits?
RESPOSTA
La zona de referència està inclosa en la llista de zones amb actuacions programades de
neteja i recollida d'estris abandonats. L'última actuació es va realitzar en dates de l'11 al 14 de
març de 2019 i la pròxima actuació està prevista durant la primera quinzena de març del 2020.
No obstant, per evitar futurs abocaments incontrolats, hem cursat ordre perquè es col·loque
un cartell amb la prohibició expressa d’abocar runes i trastos, amb indicació de la sanció per
incompliment i la norma que ho recull, així com de la informació de la ubicació de l’ecoparc fix
de Vara de Quart.
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR-DELEGAT - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PÚBLIC
El servicio de Movilidad no tiene ninguna competencia sobre esos terrenos.
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000007-00
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal Vox en relació a actes vandàlics

PROPOSTA NÚM.: 3

JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
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Juan Jose Gil Albiach, en calidad de vocal del Grupo Vox en esta Junta Municipal de
Ruzafa presenta la siguiente pregunta para el Consejo de Distrito de esta Junta a celebrar el
próximo cuatro de marzo de 2020:
¿Como va a solucionar los actos de vandalismo en las recientes naves de Ribes junto al
Parque Central, tales como las roturas de cristales en vidrieras montadas sobre estructura de
hormigón con un elevado coste de reparación, suciedad, botellón y actos indecorosos?
Se adjunta fotos para ver el estado de vandalismo
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RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
PROTECCIÓ CIUTADANA
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Desde la fecha en que fue inaugurado el Parque Central, se han efectuado numerosos
servicios planificados de vigilancia del mismo, formando esto parte de la Previsión de Servicios
de la 2ª Unidad para su vigilancia discrecional.
Significar que constan varias intervenciones en materia de vigilancia del Parque, así como
de actuaciones por daños.
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PREGUNTA
Juan Jose Gil Albiach, en calidad de vocal del Grupo Vox en esta Junta Municipal de
Ruzafa presenta la siguiente pregunta para el Consejo de Distrito de esta Junta a celebrar el
próximo cuatro de marzo de 2020:
¿Como va a solucionar los actos de vandalismo en las recientes naves de Ribes junto al
Parque Central, tales como las roturas de cristales en vidrieras montadas sobre estructura de
hormigón con un elevado coste de reparación, suciedad, botellón y actos indecorosos? Se
adjunta fotos para ver el estado de vandalismo.
RESPOSTA:
L'OAM Parcs i Jardins està tramitant amb Delegació del Govern, els permisos necessaris
per a la instal·lació de càmeres de seguretat.
La Policia Local de València, seria la responsable del control i visionat d'estes
videocàmeres.
17
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
SUGGERÈNCIES I PROPOSTES
No hi han intervencións.
18
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS
****** en representación de València Saludable, Plataforma ciudadana
La primera intervenció es de Teresa Faus Boronat, després de la reunió del grup de turisme, crec
que es nesessària esta intervenció i pregunta a la Secretaria si hauria de fers-se un nou
nomenamet del representant de la Junta de districte de Russafa per al Consell municipal de
Turisme, si el grup de treball s'ha convocat adecuadament, en l'ordre del dia figuraba la elecció
del representant, es presentaren dos candidates una que reunia els requisits i altra que no es
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cumplia i per tant ni sols es deuría haverse votat, i com hi havia una candidata que s'havia
presentat, eixa deuría de ser la representant, blanc i en botella, el repetir-ho no tinc cap dubte que
es presentarà Clara Martínez i perquè em consta que, jo conec a la gent de Russafa i se que està
intentant entrar en varies associacions, eixe día no acomplia el requisists i ella mateixa ho digué,
ho reconegué davant de tots els que estavem allí, que motius hi han perquè eixa reunió no siga
vàlida i es torne a fer, crec que nesesitem urgentment un reglament de participació.
La secretaria diu que no pot opinar, perquè desconeix els terminis de la reunió, la
Presidenta diu que ho ha explicat que estan valorant el que va pasar ahir en la reunió per a
prendre una decisió, si se torna a repetir o en quines condicions es torna a fer la tria.

* * * * * *
v e c i n o
En relació al solar de Monteolivete, tota la gent marginal ara està al costat del centre de majors,
està tot prou brut, no passen arreplegar, i altres temes com les bicicletes, els cotxes que pasen
molt ràpid, ja que no entenc perquè no es permitix que es posen uns bolardos que paralitzen el
tràfic, s'ha gastat l'ajuntament uns cartells que abans es podia circular per a càrrega i descàrrega
de 9 a 11, ara ja no se pot ciruclar, es circula i la policia no ve, volem una solució, no podem
baixar amb els xiquets..i portem tota la vida demanant la solució, i sino es pot aparcar que tots els
dies retiren els cotxes que no poden aparcar,a mes volia dir que algú s'ha posat una medalleta en
el carril bici de Regne de Valencia, el que se la ha posat que se la lleve perquè ahí no es pot
circular, dona vergonya que no podem pasar i quan s'estropea un autobus de la EMT no es pot
pasar, si hi ha normes per a la bicicleta hi ha que posarles de veritat , en la part contraria a la que
visc de Peris i Valero hi ha carril bici, però no van per ahí perquè els dona el sol, i van per el meu
costat, i els atropelles, pero com son bicis, pues no pasa res, pero si jo vaig aspai en la moto i la
puje a la vorera em multa la policia,a ver si hi han normes, la Presidenta contesta que hi ha
normativa i si ho fan mal se sanciona, evidentment sempre hi han comportaments incivics perquè
no hi ha un policia a cada cantó, però es sanciona, recollit en la ordenança de mobilitat. Si la
policia no sanciona faça vosté una queixa. Pregunta la presidenta, cuals son els problemes que
diu en la seua intervenció i el veí contesta, els problemes d'aparcament son a tot el carrer on està
el solar perquè es peatonal i la gent aparca.

* * * * * * v e c i n a
El regidor ha dit que el tancament del solar de Monteolivete, es tanca i s'obri, volia preguntar des
de quan, perquè jo des de que han posat la tanca, sempre la veig tancada. Si es obri, es de forma
no normal, es a dir, està tancada pero com la gent vol obrir, pues busquen el espai per a deixar
coses de les obres, jo que passetge al gos, perquè visc ahí ho veig.La policia diu que està tancat,
la associació de veïns va dir que hi havia un horari, però jo vaig tocar a l'ajuntament i digueren
que estaba sempre tancat, jo he posat la queixa ja a l'ajuntament perquè el tancament no està bé i
m'han dit que ho estudiaran. De este tancament, hi ha un particular que de la porta que dona a
Escultor José Capuz te clau, i este tancament s'obri i es tanca segons, qui l'obri i qui el tanca,
ponendle nombre al solar para poder referir-se al solar.

******en
representación
de
la
Asociación
de
Vecinos
de
Malilla
El centre de Salud de Malilla, no era problema de l'ajuntament pero hi havia que fer cesió a la
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Conselleria, volem saber quan es va a fer la cesió, per a saber quan comença el projecte i la
construcció, i en segon lloc el projecte del multiusos cultural, en Malilla tenim varies plantes
baixes per a un nombre de treinta i tants mil, i no tenim lloc per a desarrollar-se culturalment, per
no tindre no tenim ninguna plaça, pero fonamentalment es el lloc multiusos cultural que ens
varen prometre, on va la biblioteca, el centre de majors on no poden ballar perquè no està aïllat, i
l'home del pis de dalt es queixa, el centre municipal de joventud, que té dos aules xicotetes, la
associació tampoc té local , a la fi, tenim una serie de carències que es solucionarien en el centre
cultural que pareixia que s'anava començar ja, i no ens parlen del projecte per més que
preguntem, i volia preguntar si vostés em podíen informar, a més a més estem formant un consell
de salut, i com estem començant i també ho fem en col.laboració amb la font de San Lluís,
voliem informlar-los e invitar-los a les reunions que estem fent, per a la normativa que estem
fent, si volen vindre, el día 27 de aquest mes a les 9,30 del matí invitem a qui vullga participar i
en quant a mobilitat al parlar del autobús vuit que ha parlat el Sr.Puchades, el que es interesaria
es saber si van a disminuir el nom d'autobusos perquè el que es interesaria a nosaltres es que al
acurtar-ho , la movilitat no siga amb una frecuència de pas que a vegades es de 20 o 25 minuts i
la gent que té que anar a treballar ho veu molt mal i del autobús 18 a veure si es pot arrimar més
al Hospital Peset, estes han sigut les peticions però també vull dir els agraïments, Vostés han
peatonalitzat la plaça de miniaturista Gimeno, i a mi m'aparegut bé i nosaltres que estem en
contacte amb els xiquets i vosaltres també que fereu el mon perimetral estant vostés en la
conselleria, fou l'ajuntament qui ho feu, ara els xiquets tenen menos riscs al eixir del col.legi, al
creuar, i també que estan canviant una serie de luminaries que pareixien de l'assasí d'Oxford i ara
hi han leds, e il.luminen molt més i volien donar les gràcies per eixes dos coses també.

* * * * * * v e c i n a
Volia intervindre perque volia solicitar aparcaments al centre, perquè jo tinc que agafar l'autobús
perquè no tinc vehicle i si em porten que hi haja lloc per aparcar al centre, perquè es puga aparcar
al centre.
El Sr Puchades diu que per el tema de referéncia, el pasat dia 26 de febrer es va reunir el
grup de treball de benestar social, i alguns veïns varen proposar crear un subgrup de treball
relatiu a crear els consells de salut basics i crec que val la pena, i varem quedar que el grup de
treball de benestar social, acollía encantadísima esta proposta i que se va a treballar a partir dels
cuatre centres de salut que tenim en el districte, que ja hi han dos que s'avançat com es el de
Malilla i el de la Fonteta de San Lluís i es va a treballar en els dos que falten que es el de Russafa
i el de Lluís Oliag-Monteolivete, ja s'han apuntat algunes persones a este grup per començar a
dinamitzar aquest consell de salut basic, proposta interesantisima i que va encaminada a
dinamitzar un model de salut i benestar molt intersesants per als veïns i el consell va estar
recolçant estes propostes per a que es duguen endavant.

I no havent més assumptes a tratar, s'alça la sessió sent les 20:37 hores, extenent-se la
present Acta, que firma amb mi la Presidència, de tot això com a secretari done fe.
LA PRESIDENTA
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