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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 2 DE DESEMBRE DE 2020
A la ciutat de València, a les 18.30 hores del dia 2 de desembre de 2020, davant la
Presidència de Sra. Isabel Lozano i actuant com a Secretària Sra. Mónica Giner Gandul, es
reuneix de manera telemàtica en sessió ordinària el Consell de Districte de la Junta Municipal de
Russafa.
Assisteixen a la sessió: pel Grup Compromís, Sr. Gabriel Izquierdo Martínez, Sr. Vicent J.
Puchades Vila i Sr. Javier Borafull Marraco; pel Grup Socialista, Sra. Maria Luz Bugallo
Salomón i Sr. Javier García Safont; pel Grup Popular, Sr. Jacobo Navarro de Peralta García i Sr.
Enrique Martínez Olmos; pel Grup Ciutadans, Sr. Antonio Blanco Sánchez i pel grup Vox, Sr.
Juan José Gil Albiach.
Oberta la sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'ordre del dia
i s'adopten els següents Acords:

1

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 7 D'OCTUBRE DE 2020
Pregunta la Presidenta si els membres del Consell estan d'acord amb el text de l'acta de la
sessió de data 7 d'octubre de 2020.
S'aprova per unanimitat dels membres del Consell l'acta de la sessió de referència.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INFORME DE LA PRESIDÈNCIA
Intervé la Presidenta per a informar que, en primer lloc, s'està duent a terme el repintat de
les façanes del Mercat de Russafa. En segon lloc, informa que l'Ajuntament es comprometrà a
accelerar la llicència d'obres del centre de salut de Malilla. La vicealcaldessa Sandra Gómez es va
comprometre al fet que estiguera en tres setmanes.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
CULTURA
Intervé el vocal coordinador Gabriel Izquierdo per a informar:
En primer lloc, que s'ha posat en marxa el cicle de concerts, dels quals s'han celebrat
tres. Queda pendent fer l'enregistrament de l'Escola de Música Amparo Iturbi.
Quant als itineraris per barris, el diumenge passat va tindre lloc el passeig per les
muralles de la ciutat i per a diumenge vinent està previst l'itinerari històric i artístic.
També estan en marxa els concursos de còmics, fotografia, relat curt, i científic i
tècnic. Durant el mes de desembre el jurat es reunirà i decidirà l'atorgament dels premis en les 4
categories.
S'han dut a terme els festivals “Russafa escènica”, “València Negra”, “Russafart” i
queda pendent la col·laboració amb Jarid-Sariri.
Amb tot això el Grup de Cultura ha realitzat totes les activitats previstes per a aquest
exercici i esgotat el pressupost.

URBANISME, INVERSIONS I ESPAI PÚBLIC
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Intervé el vocal coordinador Javier García a l'efecte d'informar que s'han celebrat el
concurs “Dibuixa la teua plaça”, els premis a projectes de rehabilitació, i també s'estan
desenvolupant els premis a les comunitats de propietaris. La visita a la planta de reciclatge no
s'ha pogut realitzar perquè no està oberta al públic.
D'altra banda, el grup de treball d'urbanisme es va reunir fi de presentar els projectes per al
“Decidim València 2020-2021” i es van secundar entre altres les següents propostes:
Finalització de les obres de recondicionament de voreres dels trams Literat Azorín
fins a oficines al carrer suec i Cuba.
Desaparició de les dues passarel·les existents en l'avinguda Ausias March i substitució
per semàfors i passos de vianants tal com es va realitzar en l'avinguda del Cid.
Dotació d'equipaments per a les alqueries i altres edificis de titularitat municipal als
parcs Central i de Malilla de manera que puguen ser utilitzades per associacions i altres entitats
ciutadanes.
Dotar d'equipament audiovisual al Centre de Joventut de Malilla, de manera que les
persones joves puguen fer ús dels seus equipaments al mateix temps que són tutoritzats pel seu
bon ús i perills.
-

Construcció d'un skatepark al parc de Malilla.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I TURISME
Intervé la vocal coordinadora del grup Luz Bugallo a fi d'informar que el grup té cinc
activitats aprovades i totes es troben en marxa:
1.- Turista per un dia. Aquesta activitat està subjecta a la Regidoria de Turisme i ofereix als
veïns la possibilitat de sentir-se turistes per un dia en la seua pròpia ciutat. El dia 27 de setembre
seguint totes les mesures de seguretat de l'Ajuntament, els veïns van poder realitzar la ruta a
l'Albufera i les seues tradicions, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de Turisme que
enguany se centra en el desenvolupament rural. Actualment les successives eixides estan
subjectes a l'evolució de la pandèmia i s'aniran comunicant conforme la Regidoria de Turisme les
pose en marxa.
2.- “Les costureres van al mercat” és una altra de les activitats que està en marxa.
Actualment s'estan acabant de confeccionar les bosses de roba i està previst fer una eixida al
mercat de Russafa aquest mes de desembre en una data de màxim consum nadalenc, per a
entregar-les i així conscienciar als consumidors.
3.- Guia o catàleg inclusiu de les activitats econòmiques de Russafa. Per a la realització
d'aquesta guia, la Junta Municipal ha contractat l'empresa Imprevisual, que ha de fer el treball de
camp com a pas previ a la publicació de la guia per a l'any vinent.
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4.- Premi Turisme Responsable dotat amb 900 €. Es tracta de premiar aquelles activitats
comercials on es reconega d'alguna manera el turisme de qualitat i responsable. S'ha publicat ja
en el BOP, i s'ha previst que els veïns puguen presentar les seues propostes des del 27 de
novembre fins al 16 de desembre.
5.- Quatre xarrades impartides per l'Associació UNAE per videoconferència. De les quatre
xarrades que el grup de treball va aprovar, s'han realitzat tres: “Seguretat en Internet, compres en
línia” el 30 de novembre; “Arbitratge de consum” realitzada el 10 de novembre; “Què és
l'associacionisme a Espanya”, el 26 de novembre. Falta la xarrada sobre la “Llei d'Arrendaments
urbans/turístics” que està prevista per al pròxim 10 de desembre, també per videoconferència.

BENESTAR SOCIAL
Intervé el vocal coordinador del grup de treball Javier Bofarull a l'efecte d'informar que
està pendent de realitzar el taller d'apoderament per a dones que s'impartirà els dijous. Comença
demà i qualsevol persona interessada pot enviar un email a la Junta Municipal per a participar.
S'ha planejat la xarrada de cultura del poble gitano que es farà de manera telemàtica i pendent de
concretar la data. D'altra banda, el taller de reciclatge de l'oli està pendent de la confirmació del
Servei de residus sòlids.
4
RESULTAT: RETIRAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000038-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció que presenta el grup municipal Vox: Millora de l'enllumenat i treballs de poda

JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE RUZAFA

RAFAEL VILLAROYA PASTOR, vocal adjunto del grupo municipal VOX en la
Junta de Distrito de Ruzafa, presenta la siguiente

MOCION
JUSTIFICACION
En la pasada Junta de Distrito de Ruzafa celebrada el 20/02/2020 se presentó por este
Grupo Municipal una pregunta en cuanto a cómo se iba a solucionar, por parte del Ayuntamiento,
la falta de alumbrado y visibilidad nocturna en la zona de calles Sueca, Puerto Rico y Peris y
Valero”.
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La respuesta recibida por parte de esta Junta de Distrito fue “que se estaban realizando
labores de limpieza durante el mes de febrero en toda la zona”
La situación continua igual y que no ha mejorado en nada la visibilidad nocturna en la
zona, a pesar de lo anunciado, que se continúa con la misma oscuridad, además incrementada,
dado que la profundidad del arbolado en la zona de Peris y Valero ha dejado totalmente dentro de
los árboles la totalidad de los 2 brazos de las farolas.
Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la junta municipal del
distrito para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS
1. Mejorar el alumbrado con un aumento de lúmenes de las farolas en la calle Sueca, Avenida
Peris y Valero y calle Puerto Rico, y en general en todas las calles del barrio afectadas por
la misma deficiencia.
2. Iniciar con carácter urgente, los trabajos de poda y limpieza del arbolado en la calle Sueca,
Avenida Peris y Valero y calle Puerto Rico, y en general en todas las calles del barrio
afectadas por la misma deficiencia.

Vocal Adjunto de Vox en Distrito Ruzafa

Rafael Villaroya Pastor
5
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000115-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció que presenta el grup municipal Popular: Major seguritat
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

Desde el pasado mes de julio los vecinos de Pla del Remei en el distrito de l´Eixample
están sufriendo una oleada de robos tanto en sus viviendas como en la calle. Se han registrado al
menos 18 robos en viviendas, todos con el mismo 'modus operandi', en las calles Grabador
Esteve, Conde Salvatierra, Colón, Cirilo Amorós, Sorní, Hernán Cortés y Serrano Morales.
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Los residentes lamentan que los fines de semana la presencia policial es mínima y se están
abriendo viviendas a martillazos con total impunidad. Asimismo, ha aumentado el número de
hurtos y atracos realizados a menores, en la zona de Gran Vía Marqués del Turia y los puentes
del viejo cauce del río Turia.
La falta de presencia policial ha provocado que los vecinos hayan creado grupos de
whatsapp para alertarse unos a otros sobre cualquier incidencia, lo que es muy preocupante
porque pone de manifiesto que esta inseguridad está alterando la tranquilidad y el bienestar de
estos barrios.

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- Que se solicite una actuación policial urgente y coordinada entre el Ayuntamiento y la
Delegación de Gobierno para poner fin a los robos y detener a los autores de estos .
2.- Que desde el Ayuntamiento de Valencia se inste a la Delegación del Gobierno para que
se incremente el número de efectivos de la Policía Nacional en aquellos barrios de la ciudad de
Valencia, y especialmente en los distritos de l´Eixample y Quatre Carreres, en los que se está
registrando aumentos preocupantes de la delincuencia para su pronta resolución policial y puesta
a disposición judicial de sus autores.
3.- Que se refuerce o recupere la presencia de la Policía de barrio en las zonas afectadas
para disuadir a los delincuentes tanto del robo en viviendas como de los robos en la calle.
DEBAT:
Després de l'exposició de la Moció pel vocal Jacobo Navarro de Peralta, la Presidenta
atorga la paraula a la vocal Luz Bugallo, qui informa que el proposat pel Partit Popular en la
Moció ja s'està realitzant.
La Policia Nacional és la que rep les denúncies per robatoris en domicilis per part de la
Policia Local i es realitzen reunions freqüents de coordinació a tots els nivells. La qüestió
plantejada va ser tractada dins de la coordinació entre tots dos cossos i a aquest efecte es va
establir dins d'aquesta col·laboració realitzar una vigilància intensiva en la zona juntament amb la
Comissaria de Policia Nacional de Russafa, que duu a terme la investigació. Es col·labora
activament efectuant controls conjunts i coordinats en els quals es van realitzar nombroses
identificacions, així com labors d'intercanvi d'informació destinades a detindre als autors
d'aquests fets. Al mateix temps indicar que s'estan duent a terme actuacions de prevenció i
vigilància amb caràcter dissuasiu. Fruit d'aquesta coordinació ja s'han realitzat detencions en
relació als fets descrits.
Quant a la Policia de Proximitat assenyalar que la zona disposa d'aquest servei. No obstant
això cal assenyalar la falta de reposició d'agents de la Policia Local de València en el període
comprés entre els anys 2006 i 2015, de tal manera que després d'un llarg període sense convocar
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processos selectius per a la incorporació de nous agents, es va llastrar durant 10 anys el
desenvolupament del Cos de la Policia Local. Sabut és que els processos d'oposició han de
complir una sèrie de procediments que es prolonguen en el temps fins a la seua resolució
definitiva i després d'aquest, la incorporació d'efectius tampoc és immediata, perquè han de
passar per una sèrie de requisits entre els quals s'inclou un període de formació fins a la seua
incorporació efectiva en el cos. Mentre això ocorre, la plantilla anava disminuint per jubilacions
o altres causes sobrevingudes. Així els primers processos selectius per a l'entrada de nous i noves
policies locals, després del període indicat, es produeixen durant la passada i l'actual legislatura.
Això ha permés la incorporació en els últims mesos de 30 agents de l'Oferta d'Ocupació Pública
de 2016 i 40 de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2017 i en l'actualitat s'ha iniciat l'oposició
corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2018 per la qual s'incorporaran 161 agents. A això
cal afegir l'Oferta d'Ocupació Pública de 2019 que permetrà la incorporació de més agents. La
policia de proximitat és un dels eixos prioritaris d'actuació per a la delegació de la Protecció
Ciutadana.
El vocal Jacobo Navarro de Peralta intervé a manera de rèplica a fi d'afirmar que la
portaveu del grup Luz Bugallo ha fet una referència sobre la dotació de la incorporació de
personal en els últims anys del partit popular que és incerta, ja que va ser un govern del Partit
Socialista Obrer Espanyol qui va aprovar un Decret llei que no permetia traure places i va obligar
a una taxa 0 de reposició d'efectius sobre els anys 2014 i 2015. Els 4 anys anteriors al 2010, a
l'Ajuntament de València van prendre possessió 527 nous agents, sobre els 1600 que hi havia en
el 2015 i que hui s'han reduït en 326, amb la qual cosa creu que és incert dir això. Està bé mirar
cap endarrere, però cal mirar cap avant per a atallar els problemes i que els veïns tinguen més
seguretat en els barris.
La vocal Luz Bugallo diu que no té aqueixes dades, però que li'ls pot aportar. Com ja ha
dit abans s'està fent tot el possible per part de la Policia Local i fins i tot fent detencions, amb la
qual cosa es rebutjarà la proposta.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 5 vots en contra (Compromís, PSPV), 4 a
favor (Partit Popular, Ciutadans i Vox).
6
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000115-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Moció que presenta el grup municipal Popular: Neteja i seguretat
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
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La zona de la calle Profesor Vicente Alcober Coloma y el entorno del centro de mayores
de Monteolivete se ha convertido en una zona degradada en la que conviven la indigencia, el
vandalismo y la insalubridad.
Las calles que rodean al centro de mayores están totalmente llenas de pintadas y orines, e
incluso los indigentes hacen hogueras. Las personas que en su día estaban en el solar de
Monteolivete de la calle Escultor José Capuz, tras no ser solucionada su situación por parte del
Ayuntamiento, ahora se han trasladado a esta zona, provocando la degradación del espacio
público y problemas de convivencia vecinal.
En concreto, el solar que está a la izquierda del centro de mayores ya se ha convertido en
un problema de salubridad entre los vecinos, que unido al estado de abandono de los jardines de
la zona de la calle Profesor Vicente Alcober Coloma genera una percepción de marginalidad de
este espacio respecto al barrio.

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- Que se aumente la limpieza en la zona y se proceda a arreglar y cuidar la jardinería de
la zona.
2.- Que se proceda a limpiar las pintadas del centro de mayores de Monteolivete.
3- Que se refuerce la presencia de Policía Local con el objetivo de evitar los asentamientos
de indigentes en la zona que generan problemas de salubridad y convivencia.
4- Que el Ayuntamiento de Valencia ofrezca una solución para el solar junto al centro de
mayores de Monteolivete.

DEBAT:
Intervé el vocal Enrique Martínez, del grup Popular, qui en primer lloc vol manifestar la
seua alegria i satisfacció perquè es duga a terme el que es proposa en la Junta, ja que s'està
procedint a la pintura del mercat de Russafa, que va ser un acord adoptat per unanimitat després
d'una Moció presentada pel seu grup.
Després de l'exposició de la Moció, afirma que el tema de la Jardineria que es planteja en
aquesta, casualment aquest mateix matí han anat a arreglar-ho. Li alegra que el mateix dia
s'arregle perquè la moció caiga. La resta de propostes plantejades en la Moció es mantenen.
Intervé el vocal Vicent J. Puchades, qui procedeix a informar, que, pel que fa a la neteja
viària els serveis en les voreres que envolten el solar situat entre els carrers Luis Oliag escultor
José Capuz, Avinguda Peris i Valero, Avinguda Regne de València, plaça de Vicente Alcober
Coloma i entorn són els següents:
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- Un escombratge mecànic setmanal
- Aigualeig mecanitzat setmanal
- Escombratge manual de dilluns a dissabtes amb una freqüència diària
- De dilluns a dissabtes s'efectua revisió de la zona amb vehicle per a detectar la presència
de cartons i abandó d'estris i mobles vells sense el corresponent avís al 010 per a la seua posterior
recollida per la Brigada d'estris.
- Els dilluns i dijous de manera puntual i com a resultat d'alguna inspecció prèvia i si escau
se sol·licita presència policial per a donar suport a la retirada d'estris. Així mateix com a
conseqüència principalment de comportaments incívics, com ara abandó d'estris o no recollir els
excrements de les mascotes, es reforça el servei de neteja i recollida d'estris segons les necessitats
detectades.
Els serveis de neteja planificats i realitzats han sigut modificats a fi de complir amb els
requisits establits per a minimitzar els riscos per contagi del virus covid-19 i millorar la
desinfecció del mobiliari urbà relatiu a la recollida de residus.
Respecte al manteniment i conservació de la jardineria, cal destacar que la zona
enjardinada del carrer Vicente Alcober Coloma està sotmesa a una forta pressió de mals usos, la
qual cosa fa infructuosa la permanència de la vegetació arbustiva que s'ha plantat en diverses
ocasions pel servei de jardineria sostenible. Segons la programació de treballs estan previstes les
tasques de birba de la seua superfície així com una nova plantació arbustiva, que estava
programada en la primera quinzena del mes de desembre. És una casualitat que s'haja dut a terme
en el dia de hui.
Pel que respecta a les pintades, l'última actuació que es va realitzar en la paret enfront del
Centre de Majors van ser els dies 30 de juny i 1 de juliol en la rajola de la paret del Centre de
Majors amb presència de la Inspecció Municipal.
Quant a la Policia Local, destina a aquest objecte efectius suficients pel que fa a les seues
atribucions. En relació a les persones sense recursos que pernocten en la plaça Vicente Alcober
Coloma, per part de la Policia Local s'intervé tots els dies desocupant el lloc quan es constata
aquesta situació. La Policia Local actua quan s'altera la convivència. D'altra banda se'ls ha
informat aquestes persones sobre els recursos socials disponibles i es realitza seguiment de la
situació de la qual és coneixedora la delegació de Serveis Socials. Es tracta a l'origen d'un
problema de caràcter social. D'altra banda, quan la policia de proximitat en la feina de vigilància
diària per la zona, comprova l'existència d'estris, avisa al servei de neteja per a la seua retirada.
Igualment assenyalar que una patrulla acompanya al servei de recollida de residus que passa per
aquesta ubicació diverses vegades a la setmana.
Pel que respecta al solar, aquest espai està qualificat com a sistema local de xarxa viària, és
un carrer i per tant no és edificable. És públic. Tots estem d'acord que no ens agrada deixar espais
que puguen implicar problemes de salubritat, però és un tema de difícil solució. Definir aquest
carrer en els termes de la Moció és exagerat.
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Intervé a manera de rèplica el vocal Enrique Martínez, afirmant que no és el Grup Popular
el que demonitza aquest carrer. En la Primera Junta Municipal els veïns es van queixar
públicament de la situació del carrer i han sigut els mateixos veïns els que van passar fotos
d'aqueix carrer. Li continua semblant estrany que just el mateix dia de la celebració del Consell
s'arreglen els jardins, però en fi l'important és que s'arreglen. Sobre el tema del solar va ser el
Partit Popular qui va fer aqueix carrer; desconeixia que el solar fora de titularitat pública i que
estiguera catalogat com a carrer. En tot cas caldria acabar el carrer, o almenys que es podria
barrar com correspon per a evitar l'ocupació del solar.
Intervé el vocal Vicent Puchades per a afirmar que l'avantatge que tenen aquests espais és
que tots som veïns. Efectivament sabem que aquest carrer prové d'una antiga via de tren. Això és
una herència que cal millorar. El que ell vol transmetre, sobre la base dels informes tècnics
recaptats, és que aqueix carrer té la mateixa inversió quant a recursos de neteja, etc, que altres
carrers del barri. En tot cas està sotmesa a una situació que s'espera que siga temporal.
El vocal Enrique Martínez intervé per a aclarir que ell no diu que la neteja siga inferior en
aqueix carrer, el que es demana és, donada la situació del carrer, reforçar-la.
Intervé el vocal Jacobo Navarro de Peralta, per a dir que mirem el que s'ha fet enguany en
el barri de Montolivet, que ha tingut una inversió de 420.000 euros enfront de 180 milions
d'euros. Això vol dir que els 420.000 euros han sigut per al museu faller, i als carrers del barri
s'ha invertit zero. No mirem cap endarrere i comencem a construir la ciutat des de hui d'ara en
avant.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 5 vots en contra (Compromis, PSPV), 4 a
favor (Partit Popular, Ciutadans i Vox).
7
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000115-00
ASSUMPTE:
Moció que presenta el grup municipal Popular: Ús Gran Via

PROPOSTA NÚM.: 4

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 2 de noviembre de 2016 se presentó una propuesta de inversión al proceso de
presupuestos participativos de ese año denominada “Zona de juegos infantiles y aparatos de
gimnasia en Gran Vía Marqués del Túria”.
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Dicha propuesta no fue tenida en consideración por ya estar prevista y presupuestada por
parte del Ayuntamiento de Valencia, indicándose que “actualmente se está tramitando la
instalación de juegos infantiles en Gran Vía Marqués del Túria”
En noviembre de 2020, transcurridos cuatro años completos, siguen sin haberse instalado
ni juegos infantiles, ni de gimnasia como sucede en la Gran Vía Fernando el Católico.

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- Que se recabe del Ayuntamiento una explicación de los motivos por los cuales no se
han desarrollado las actuaciones “previstas y presupuestadas por parte del Ayuntamiento de
Valencia” en esa Gran Vía.
2.- Que se inste al Ayuntamiento a mejorar la usabilidad por parte de los vecinos del
espacio público de la mediana de la Gran Vía Marqués del Túria, de forma coherente a su
entorno urbano, garantizándose los derechos de los residentes de estos entornos que no cuentan
con la misma calidad de instalaciones que en otros barrios de la ciudad tanto para ellos como
para sus familias.
DEBAT:
Després de l'exposició de la moció pel vocal Jacobo Navarro de Peralta, la Presidenta
atorga la paraula al vocal Antonio Blanco, del grup Ciutadans, qui afirma que aquesta decisió
d'on col·locar-los, correspondria als veïns que són els qui passegen per ací, i sobretot demana que
es cuiden molt els arbres monumentals que hi ha.
Defensa la posició del govern el vocal Vicent J. Puchades, qui manifesta que està d'acord
en la meravella que és la Gran Via. Pel que respecta a la proposta del 2016, que s'afirma que no
va tindre bastants vots, s'investigarà sobre aquest tema. D'altra banda, li indiquen del Servei de
Jardineria que en cap moment va estar pressupostada la instal·lació de jocs infantils en la Gran
Via Marqués del Túria. Que és cert que l'any 2016 va arribar al servei de Jardineria sostenible la
proposta d'una particular d'instal·lar al seu càrrec una zona de jocs infantils en honor al seu pare
en aquest boulevard. Aquesta proposta, que va ser valorada adequadament pel Servei de
Jardineria Sostenible, va ser abandonada per la interessada posteriorment.
D'altra banda qualsevol activitat o instal·lació que vulga realitzar-se als jardins de la Gran
Via Marqués del Túria queda limitada per la llei 4/1998 de la Generalitat Valenciana del
Patrimoni Cultural. Dit això, no es pot disposar la mateixa tipologia d'elements ni usos que en
altres zones verdes que no es veuen afectades per qüestions tan restrictives. No obstant això és un
objectiu de l'àrea d'Ecologia Urbana la millora contínua de les condicions d'ús de les nostres
zones verdes, per la qual cosa la sol·licitud presentada serà objecte d'estudi. S'ha presentat al
DECIDIM d'enguany una proposta de jocs infantils en la Gran Via Marqués del Túria que
esperem que tire avant.
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Intervé a manera de rèplica el vocal Jacobo Navarro de Peralta, qui mostra en la pantalla el
text de DECIDIM Valéncia 2016, concretament l'apartat “observacions de la seua valoració”, on
diu que la seua execució ja està prevista i pressupostada per l'Ajuntament de València, ja que
actualment s'està tramitant la instal·lació de jocs infantils en la Gran Via Marqués del Túria. Per
la qual cosa seria interessant que se li donara aquesta explicació.
El vocal Vicent J Puchades diu que han intentat entendre el per què d'aquesta previsió
inicial. Trasllada la informació que li han donat els serveis tècnics i no pot anar més enllà. D'altra
banda, respecte a garantir la millora de la “usabilitat”, no ens podem comprometre en aqueixos
termes tan abstractes sense saber l'objectiu. Es pot esperar al sentit del projecte, i després es pot
estudiar una alternativa comun.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 5 vots en contra (Compromís, PSPV), 4 a
favor (Partit Popular, Ciutadans i Vox).
8
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENES
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000339-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció que presenta el grup municipal Ciutadans: Evacuació de l'aigua de pluja embassada en la
intersecció dels carrers Bernat Descoll i Periodista Vicent Miguel Carceller
En sessió ordinària del Consell de Districte de la Junta Municipal de Russafa
celebrada el dia 2 de decembre de 2020, s ´ha acordat per unanimitat el següent:

Instal·lar una xarxa d'evacuació eficient de les aigües pluvials en la intersecció dels dos carrers,
en la zona òptima que estimen els serveis tècnics municipals, per a evitar que el problema
aparega en el futur,previ estudi de la concentració d'escolaments de la zona pels serveis tècnics
municipals a fi de millorar la situació.

El que li notifique perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En sesión ordinrária del Consejo de Distrito la Junta Municipal de Ruzafa celebrada el 2 de
diciembre de 2020, se ha acordado por unanimidad lo siguiente:

Instalar una red de evacuación eficiente de las aguas pluviales en la intersección de las dos
calles, en la zona óptima que estimen los servicios técnicos municipales, para evitar que el
problema aparezca en el futuro, previo estudio de la concentración de escorrentias de la zona
por los servicios técnicos municipales con el objeto de mejorar la situación.

Lo

que

le

notifico

para

su
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DEBAT:
Després de l'exposició de la Moció pel vocal Antonio Blanco, del grup Ciutadans, la
Presidenta atorga la paraula als partits de l'oposició. Intervé el vocal Jacobo Navarro de Peralta,
que vol agrair a Antonio Blanco l'esforç i el treball que ha fet, que ha sigut molt interessant i
il·lustratiu, informant que el seu vot va ser a favor.
Intervé així mateix el vocal Juan José Gil del grup Vox, afirmant que vol reforçar la moció
presentada pel seu company i s'uneix a aquesta.
Intervé per a defensar la posició del govern municipal el vocal Javier García, del grup
socialista, qui simplement vol proposar una matisació en la proposta d'acord:.afegiria que primer
es fera un estudi de la concentració d'escolaments en la zona pels serveis tècnics municipals a fi
de millorar la situació.
La Presidenta intervé per a aclarir que es tractaria de fer una espècie d'addicció a la moció.
Intervé el vocal Antonio Blanco qui diu que está d´acord amb l'addicció.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció amb l'addició assenyalada, sent aprovada per unanimitat.
9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000115-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal Popular relativa a Pressupostos 2019
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, DEL GRUPO POPULAR EN LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RUZAFA

Vistas las disposiciones del capítulo II del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Valencia referentes a los órganos territoriales
desconcentrados.
A la vista, también, de las competencias del Consejo de la Junta Municipal de Distrito
recogidas en su artículo 98, y dado que el pasado día 19 de noviembre se aprobó de forma inicial
el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para el próximo año 2021, desde el Grupo Popular
formulamos las siguientes preguntas:
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1.- ¿Dispone esta Junta Municipal de un avance parcial del proyecto de Presupuesto
Municipal en aquellas materias que correspondan a las funciones asumidas por la Junta
Municipal de Ruzafa?
2.- En caso afirmativo ¿Cuál es el mismo? Solicitamos se nos facilite una relación
detallada de los importes solicitados y aprobados para cada una de las actividades que se
desarrollan desde esta Junta municipal.
RESPUESTA:
ELISA VALIA COTANDA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL
Respuesta
En el Presupuesto para el año 2021 asignado al Servicio de Descentralización y
Participación ciudadana y aprobado inicialmente en el Pleno Municipal el día 19 de noviembre
de 2020, se establece en la aplicación JU130 92400 22609 denominada ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS la asignación inicial de 200.000,00€.
Cada Junta municipal de distrito o pueblo tiene asignado un presupuesto anual para la
realización de actividades organizadas por los grupos de trabajo.
El Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana ha planteado a la Oficina de
Estadística la realización de un informe con objeto de establecer el reparto de 200.000 € entre las
diez Juntas Municipales, cantidad destinada a la realización de actividades organizadas por los
grupos de trabajo y aprobadas por los Consejos de Distrito.
El criterio definido para la realización del reparto es el ratio de población, aunque
partiendo de una asignación mínima de 12.000 euros para las Juntas Municipales de Pobles del
Nord, Pobles de l’Oest y Pobles del Sud. De esta forma, el reparto proporcional de los 80.000
euros restantes en base a la población se indica a continuación.
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València

200.000

Ciutat Vella

14.731

Russafa

23.711

Abastos

21.758

Patraix

23.088

Trànsits

27.853

Exposició

20.712

Marítim

28.031

Pobles del Nord

12.656

Pobles de l'Oest

13.412

Pobles del Sud

14.047

10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000115-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta del grup municipal Popular relativa a Reforç netetja Montolivet
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, DEL GRUPO POPULAR EN LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RUZAFA

Dada la descuidada situación en que se encontraba el barrio de Monteolivet, y ante la
cantidad de quejas vecinales recibidas al respecto, el grupo municipal popular, presentó en el mes
de noviembre, dos mociones urgentes ante las comisiones ante las Comisiones de Bienestar
Social y Ecología Urbana solicitando una actuación urgente y coordinada desde los servicios
municipales competentes al objeto de reforzar la limpieza tanto de las vías urbanas como de las
zonas verdes que comprende este barrio, en el distrito de Quatre Carreres.
Ambas mociones fueron aprobadas y es por ello que desde el Grupo Popular formulamos
las siguientes preguntas:
1.- ¿Se ha dado cumplimiento a estas mociones?
2.- ¿Se ha reforzado la limpieza en el barrio?
3.- ¿Se ha realizado alguna actuación integral de limpieza y desinfección?
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4.- En caso afirmativo ¿En qué fecha se ha realizado la misma?
5.- ¿Se ha realizado una campaña de desratización?
6.- En caso afirmativo ¿En qué fecha se ha realizado la misma?
RESPUESTA:
EMILIANO GARCIA DOMENE - REGIDOR-DELEGAT - DEL. DE SALUT I
CONSUM
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 5 Y 6
5.- ¿Se ha realizado una campaña de desratización?

Si, desde la Sección de Control de Plagas se realizan varias campañas programadas a lo
largo del año para el control de roedores.
La campaña de revisión y tratamiento del alcantarillado municipal (RAM) que se lleva a
cabo dos veces al año
El actual plan de choque de madrigueras en el que se revisan tanto los alcorques como las
zonas ajardinadas
La campaña de revisión de dispositivos de control de roedores en jardines con dos
inspecciones al año.
Al margen de las campañas programadas, también se atienden los avisos de la ciudadanía,
realizando tratamientos de emergencia en aquellos casos en los que se considera necesario.

6.- En caso afirmativo ¿En qué fecha se ha realizado la misma?

En el Barrio de Monteolivete, la campaña de revisión del alcantarillado (RAM) se llevó a
cabo a finales de julio y principios de agosto y está programada una segunda revisión antes de
que finalice el año (dependiendo de la meteorología).
El plan de choque de madrigueras se realiza por distritos. El distrito 10 (al que pertenece el
Barrio de Monteolivete) se revisó en el mes de julio tratando 75 madrigueras localizadas tanto en
los jardines como en los alcorques.
En el mes de agosto, dado el problema histórico respecto a roedores en el jardín del lateral
de la iglesia de Monteolivete, se instaló un nuevo dispositivo enterrado para el control de
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roedores. Asimismo, en ese mismo mes se revisaron todos los dispositivos de la zona dentro de la
campaña de jardines recebando cada dispositivo.
Por último indicar que a lo largo del año sólo hemos recibido dos avisos de la ciudadanía
respecto a ratas en el Barrio de Monteolivete, uno en febrero en la Plaza Doctor Torrens, se trató
el arbolado por ratas y se repuso el dispositivo; y otro en junio por madrigueras en alcorques de
la Avd. Amado Granell Mesado.

RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
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, DEL GRUPO POPULAR EN LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RUZAFA

Dada la descuidada situación en que se encontraba el barrio de Monteolivet, y ante la
cantidad de quejas vecinales recibidas al respecto, el grupo municipal popular, presentó en el mes
de noviembre, dos mociones urgentes ante las comisiones ante las Comisiones de Bienestar
Social y Ecología Urbana solicitando una actuación urgente y coordinada desde los Servicios
municipales competentes al objeto de reforzar la limpieza tanto de las vías urbanas como de la
zonas verdes que comprende este barrio, en el distrito de Quatre Carreres.
Ambas mociones fueron aprobadas y es por ello que desde el Grupo Popular formulamos
las siguientes preguntas:

1.- ¿Se ha dado cumplimiento a estas mociones?
2.- ¿Se ha reforzado la limpieza en el barrio?
3.- ¿Se ha realizado alguna actuación integral de limpieza y desinfección?
4.- En caso afirmativo ¿En qué fecha se ha realizado la misma?
5.- ¿Se ha realizado una campaña de desratización?
6.- En caso afirmativo ¿En qué fecha se ha realizado la misma?

Resposta preguntes 1 a 4
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Sí, se ha dado cumplimiento a ambas mociones, procediéndose tras la valoración de las
necesidades de limpieza de viario y de zonas ajardinadas a las siguientes actuaciones:
El servicio de Limpieza del Espacio Público realiza un barrido manual todos los días
de lunes a sábado, y un barrido mecánico y baldeo viario con agua y lejía, en una composición de
1000:2 cada 15 días. Por otra parte, desinfecta con agua y lejía, con una composición de 50:1, los
contenedores, papeleras, bancos, barandillas, 3 veces por semana.
Además, los contenedores son limpiados exteriormente, así como sus alrededores, una vez
al mes. Por último, se atienden y recogen diariamente los muebles de los avisos que se reciben.
Respecto a la jardinería, está programada la poda de arbolado en este mes de la Av.
Peris y Valero (desde Sapadors a Antic Regne de València), y la Av. De la Plata cruce con
Atzeneta.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento de jardines y zonas verdes, está planificada la
plantación de arbustos en Profesor Vicente Alcober Coloma con calle Romeral, así como siega
en las plazas Pedagogo Pestalozzi y Dr. Torrens, así como en las avenidas Alcalde Reig, la Plata
con Profesor López Piñero y Museo Fallero (la Plata con Av. Mont-olivet).
11
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PRECS I PREGUNTES
Intervé el vocal Jacobo Navarro de Peralta per a efectuar dos precs vinculats: el dia 20 es
va rebre un avís per part de la Policia local dient que s'anava a denunciar als cotxes que pararen a
l'entorn dels col·legis Maristes i Loreto. El prec és traslladar a la Regidoria de Policia Local que
no es multe als pares que estan deixant als seus fills en el col·legi i que es reforce la presència de
policia en aqueixos punts per a ajudar al trànsit rodat. El segon prec va vinculat a alguna cosa que
s'està tramitant en el Congrés dels Diputats El prec és que es defense el model educatiu que
representa el 80% dels alumnes de l'Eixample i el 50% de Quatre Carreres, que trien l'educació
concertada i consideren important que es defense aquest model en qualsevol fòrum. Intervé la
Presidenta per a dir que aquest tema és de debat general i no té cabuda en el Consell de Districte.
En segon lloc intervé el vocal Juan José Gil del grup Vox afirmant que en el consell de
data 16 de juliol es va aprovar l'eliminació de dues places de vehicle en carrer Jubi amb Centelles
i sembla que no ha iniciat, amb la qual cosa no entén el retard i pregunta quan es farà efectiu
aquest acord.
Intervé el vocal Enrique Martínez perquè vol traslladar la petició d'un veí del barri de
Malilla, relatiu a problemes per falta de poda al carrer Juan Ramón Jiménez. la Presidenta intervé
per a afirmar que la ciutadania té els seus mitjans per a comunicar aquestes incidències; des de
l'app hi ha un sistema molt eficaç per a enviar foto i ubicació. En aquests moments més que mai
hi ha un reforç del canal de comunicació entre la ciutadania i l'Ajuntament per a resoldre
qualsevol incidència que vegen els veïns als seus carrers. Prega que els grups municipals donen
difusió d'aquests canals.
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Intervé de nou el vocal Juan José Gil, informant que ha remés a la Secretària unes
preguntes relatives als concursos de la Junta de Russafa:
“Con respecto a las convocatorias de los Concursos CIENTÍFICO-TÉCNICO y COMIC Y
FOTOGRAFÍA, el grupo municipal VOX formula las siguientes preguntas:
1º.- ¿Se requiere formación específica a los integrantes del Jurado que les permita emitir un
dictamen realista y objetivo?
2º.- En caso afirmativo, ¿cuál es la formación que deben acreditar los miembros del
Jurado?
3º.- ¿Quiénes son los miembros que formarán parte del Jurado?
4º.- Si estos premios se otorgan a cargo del presupuesto asignado a la Junta de Distrito de
Ruzafa, ¿por qué pueden participar todas las personas residentes en la Ciudad de Valencia o
residentes de otras poblaciones y no se limita la participación a los vecinos residentes en el
Distrito?”
La Presidenta li diu que els remetran la resposta.

12
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS
***, en representació Asociació Veïns Malilla. Motiu de la intervenció
Demana suport perquè aqueixa llicència d'obres que estiga signada passe a Conselleria.
Després en els 28 anuncis que fa l'alcalde de l'estat de la ciutat, en el 26 diu que es posaran tres
universitats populars, una d'elles es posarà en marxa en el centre social de Malilla que no està fet
encara, per la qual cosa demana el suport per a això. També, com a figura en la proposta 28,
demana suport per a la instal·lació del mercat agroalimentari en Malilla.
Intervé la Presidenta per a informar que la llicència d'obres ja la té Conselleria. El centre
sociocultural és de projectes urbans, estaran pendents de la seua evolució.
***, en representació Asociació de veïns Devesa- Fuente San Luis. Motiu de la
intervenció:
“Consulta sin contestación. En el Consejo del 04/03/2020 se solicitó información sobre el
acondicionamiento temporal del solar municipal entre calles Ctra. del Sabater, Flor de Mayo,
Pintor Jover, Manuela Solís Clarás. Ruego encarecidamente información sobre tiempos de
ejecución.”
*** veïna de Ruzafa. Motiu de la intervenció:
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Vol intervindre per a donar suport al vocal Jacobo Navarro de Peralta que ha intervingut
per tot el tema dels assalts, perillositat, assentaments. Li agradaria que des del Consistori se
secundara també tot això. També vol donar suport al vocal Enrique Martínez pel tema de poda
dels arbres, ja que hi ha arbres que tapen els fanals i a les nits no es veu res.
***, veí de Russafa. Motiu de la intervenció:

“LA REGRESIÓN DE TRES PARADAS DE LA LÍNEA 13 EMT en la Calle Escultor J.
Capuz
Parada " Anulada" 682 PAR
Parada "Anulada" 683 PAR
Parada " Anulada" 684 PAR
NUEVAS PARADAS ( Alcalde Reig )
NUEVA PARADA L664 Alcalde Reig -Luis Oliag
NUEVA PARADA L765 Alcalde Reig - Pere Aleixandre
Estas paradas estan bastante alejadas de los Centros de Salud de la zona con las
consiguientes molestias para los usuarios sobre todo a los mayores ya que les obligan hacer unos
recorridos penosos para ellos.
AGENCIA VALENCIANA DE SALUD "ESPECIALIDADES"
AGENCIA VALENCIANA DE SALUD Consulturio Luis Oliag.
SERVEF
COLEGIO PUBLICO DE PRE-ESCOLAR Y GENERAL- BASICA
UNIDAD DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA
CENTRO DE SALUD " FUENTE SAN LUIS "
Y "MAS'
ESTA LINEA 13 ./ C/.ART I CIENCIES _ PORTA DE LA MAR”

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint hores i vint minuts, la Presidència
alça la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa la Sra. Presidenta i que jo, la Secretària,
certifique.
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