ACTA NÚM. 30 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL
DIA 2 D'ABRIL DEL 2014.

ASSISTENTS:
A València, sent les 18 hores del dia 2
Presidenta:

d'abril del 2014, es reunixen en els locals de
la Junta Municipal de Russafa, sitis en c./

Senyora Maria Irene Beneyto Jiménez de Matías Perelló núm. 5, els components del
Laiglesia

Consell de la Junta Municipal de Russafa
que al marge es relacionen.

Vocals:

No assistix a la reunió per causa justificada,
el senyor José Miravalls Mingarro pel grup

Grup Popular:

socialista.
Assistix al ple del Consell de Districte, amb

Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz

veu però sense vot, la regidora del grup

Senyora. Elena del Rincón Beltrán

PSPV-PSOE, senyora Pilar Calabuig.

Senyora Ana Mª Ortells Miralles
Senyor Ernesto Peris Bru
Senyora Rosa María Sancho Herráiz

Orde del Dia:
1r.-Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
2n.-Festejos 2014.
3r.-Moció del grup EUPV sobre la millora de la

Grup Socialista:

seguretat en l'entrada del camí Assagador del Morro
des del Bulevard Sud.

Senyora Elisa Valia Cotanda

4t.-Moció del grup EUPV sobre la millora del carrer

Senyor Josep Vicent Alcaide Olmos

Pianista Amparo Iturbi.
5t.-Moció del grup Compromís proposant la creació
d'un grup de treball per a potenciar la participació
ciutadana.

Grup Compromís

6t.-Moció del grup Compromís sobre la concessió en
precari i cessió temporal de solars a entitats com a

Senyor Vicent Josep Puchades Vila

aparcaments públics.
7m.- Moció del grup Compromís sobre jardins
comunitaris i horts urbans compartits.

Grup Esquerra Unida

8u.-Pregunta del grup EUPV sobre la reposició de
bancs i arbratge a Russafa.

Senyora Cristina Rubio Alcañiz

9é.- Pregunta del grup EUPV sobre el canvi
d'itinerari de la línia 7.
10é.- Pregunta del grup EUPV sobre la situació del

Secretari:

carril bici en El Saler.
11é.- Pregunta del grup Compromís sobre càrrega i

Senyor Vicente Morant Deusa

descàrrega a Russafa.
12é.- Pregunta del grup Compromís sobre obres
inacabades o mal finalitzades en les obres de
reurbanització.
13é.-Pregunta del grup Compromís sobre el solar siti
entre els carrers Atzeneta i Plaça de Montolivet.

En la data i hora dalt indicada, per la senyora Presidenta s'inicia la sessió donant la
benvinguda a tots els assistents, passant a tractar els diferents punts de l'orde del dia
corresponents al Ple Ordinari del Consell de la Junta de Districte.

1.-LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Les actes de les sessions ordinària i extraordinària celebrades el passat 9 de
desembre del 2013 van ser aprovades per unanimitat.

2.-FESTEJOS 2014

A continuació, per l'animador cultural de la Junta, sr. Estanislao Giner es procedix a
exposar la situació pressupostària en relació a les diverses activitats que s'organitzen i
programen en esta Junta Municipal, detallant els gastos que corresponen a cada una d'elles.
Finalitzada la seua exposició intervé la vocal del grup Esquerra Unida, la senyora
Cristina Rubio per a indicar que, al seu parer, existixen partides noves que no han sigut
consensuades en la Comissió de Cultura, citant específicament l'activitat denominada Street
Tennis. Pel sr. Estanislao Giner se li respon que si s'havia parlat del tema prèviament.
Intervé a continuació la senyora Ana Ortells pel grup popular per a explicar que es tracta
d'una activitat que s'exercix en el carrer, amb la finalitat d'iniciar als xiquets/s'en la pràctica
d'este esport. El senyor Vicent-Josep Puchades, del grup Compromís, intervé per tal
d’indicar que el tema havia sigut tractat prèviament de manera molt superficial. Finalment,
a instàncies de la senyora Mairén Beneyto s'acorda que estes qüestions siguen debatudes
novament en la Comissió de Cultura de la Junta per tal de tractar d'arribar a un acord.

3.-MOCIÓ DEL GRUP ESQUERRA UNIDA SOBRE LA MILLORA DE LA
SEGURETAT EN L' ENTRADA DEL CAMÍ ASSAGADOR DEL MORRO DES DEL
BULEVARD SUD.

Manifesta la sra. Cristina Rubio que la intersecció amb el carril bici i el pas de
vianants en la referida entrada augmenta la possibilitat d'accidents, sol·licitant s'adopten les
mesures apropiades que garantitzen la seguretat dels vianants i els ciclistes. Per part del
Secretari es procedix a la lectura de l'informe emés per la Delegació de Circulació i

Transports respecte d'això. Per part de la vocal del Grup Popular, la senyora Elena del
Rincón, s'efectua una proposta alternativa perquè s'inste al Servici de Circulació i
Transports a procedir a pintar el pas de vianants uns metres més enllà respecte a la seua
situació actual, decaient la proposta efectuada per la representant del grup Esquerra Unida,
al votar els 5 membres del Partit Popular a favor de la proposta efectuada per la
representant del Grup Popular.

4.-MOCIÓ DEL GRUP EUPV SOBRE LA MILLORA DEL CARRER AMPARO
ITURBI.

En la defensa de la moció, la represenant d'EUPV manifesta que, a pesar
d'haver sigut remodelada la passarel·la sítia en el dit carrer, s'observen defectes en el seu
acabat en diversos extrems com ara la falta d'asfaltat del carrer i la no il·luminació de la
passarel·la. Per part del Secretari es procedix a la lectura dels informes emesos per la
Delegació d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda i per la Delegació d'Enllumenat
respecte d'això. Tots els grups polítics es van manifestar favorables que es finalize la
pavimentació del carrer. Pel que fa a la qüestió de l'enllumenat, la senyora Mairén Beneyto,
en nom del Grup Popular, considerà satisfactòria la resposta donada per la Delegació
d'Enllumenat respecte d'això.

5.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS proposant la creació d'un grup de treball per a
potenciar la participació ciutadana.

Intervé en defensa de la moció el senyor Vicent Josep Puchades Vila.
Manifesta que la participació ciutadana és un dret reconegut en el Reglament de
Participació Ciutadana, el Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament
de València i en altres normes jurídiques.
Considera, no obstant, que en la pràctica este dret, tal com es du a terme en les
sessions del Consell Municipal de Distrticte patix de moltes limitacions quant a la forma i
el contingut. Assenyala així mateix que la sala polivalent en què es realitzen les dites
sessions no és un lloc adequat per a una Junta Municipal l'àmbit competencial de la qual

comprén a més de 150.000 habitants, 9 barris i 8 pedanies. Que els distints grups polítics no
tenen l'oportunitat de conéixer les mocions presentes pels altres partits. Finalitza la seua
intervenció indicant que, en el seu paréixer, l'envergadura dels problemes enumerats fan
convenient la creació d'un grup de treball per a analitzar com fomentar la participació:
procediments administratius, comunicació i divulgació, lloc i espai de celebració, de
conformitat amb allò preceptuat en els arts. 91 i 99 del Reglament de Participació
Ciutadana i la resta de normativa que li siga d'aplicació.
Per part de la sra. Presidenta es procedix a la lectura del llistat d'associacions
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i l'àmbit d’actuació de les quals es referix al
territori de la Junta de Districte de Russafa, per a manifestar a continuació que es procediria
a la creació de tal grup de treball si així s'acordara per la Junta de Portaveus dels distints
grups polítics de l'Ajuntament. Pel senyor Vila s'insistix en el fet que la Presidenta pot
recolzar allò que s'ha sol·licitat en la moció sense necessitat esperar una decisió de tots els
grups polítics. La senyora Beneyto conclou que, de conformitat amb els drets que li
assistixen, adoptarà la decisió de formar el referit grup de treball només si ho acorda la
Junta de Portaveus de l'Ajuntament, decaient per majoria la moció presentada pel grup
Compromís.

6.-MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE LA CONCESSIÓ EN PRECARI I
CESSIÓ TEMPORAL DE SOLARS A ENTITATS AMB FINS SOCIALS COM A
APARCAMENTS PÚBLICS.

En defensa de la moció, el sr. Puchades Vila descriu la situació en què es
troben dos solars. Un d'ells està situat al barri de la Ciutat de les Arts i les Ciències entre
l'avinguda professor López-Piñero-López-Piñero, carrer Nino Bravo i l'avinguda alcalde
Gisbert Rico, lloc en què la Conselleria de Cultura i Educació tenia previst construir el
Conservatori Professional de Dansa i l'altre en el barri d’En Corts, al costat de l'avinguda
del doctor Waksman, cap al carrer de Planes. Ambdós solars, davant de la falta d'execució
del planejament s'utilitzen de forma espontània i no regulada com a aparcament.
En la seua moció sol·licita que l'Ajuntament acondocione estes solars per al
seu ús com a solars públics en condicions homologables de seguretat i qualitat i cedisca

temporalment la seua gestió a associacions i entitats sense ànim de lucre, els objectius de la
qual siguen d'interés social per als barris.
Pel Secretari es procedix a la lectura de l'informe emés respecte d'això per la
Delegació d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda. Sotmesa la moció a votació, es
rebutjada amb els vots en contra del Grup Popular, l'abstenció del grup PSPV-PSOE, al
manifestar la sra. Elisa Vàlua que el seu grup defén l'execució del planejament previst en la
zona, i els vots a favor dels grups Compromís i Esquerra Unida.

7-. MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE JARDINS COMUNITARIS I HORTS
URBANS COMPARTITS.

El sr. Puchades Vila manifesta que, a pesar dels molts milions invertits en les
obres d'actuació, reurbanització i adequació que s'estan duent a terme en el barri de
Russafa, la superfície de zona verda corresponent al barri suposa únicament una assignació
de 2,5 m2 per habitant, mentres que les recomanacions de l'OMS respecte d'això establixen
que les ciutats han de disposar d'un mínim d'entre 10 i 15 m2 de zona verda per habitant.
Indica que l'àmbit teritorial d'eixes zones verdes haguera pogut implementarse amb el projecte presentat per l'Ajuntament de València a la Generalitat en l'àmbit del Pla
RIVA. Assenyala a continuació l'existència de diversos solars sitis en els carrers Cuba,
Tomasos i Cadis, sol·licitant s'inste al Govern Municipal a buscar fórmules perquè els
solars existents en el barri de Russafa puguen albergar Jardins Comunitaris i Horts Urbans
Compartits.
Pel Secretari es procedix a la lectura de l'informe emés respecte d'això per la
Delegació d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.
Per la sra. Presidenta es va manifestar que la idea era interessant, però que
s'havien de tindre en compte les limitacions establides en el planejament.
Sotmesa la moció a votació va ser rebutjada amb els vots en contra del Grup
Popular i els vots a favor dels grups PSPV-PSOE, Compromís i Esquerra Unida.

8.- PREGUNTA DEL GRUP EUPV SOBRE LA REPOSICIÓ DE BANCS I ARBRATGE
A RUSSAFA.

Es va donar resposta a la pregunta per mitjà de la lectura dels informes emesos
per la Delegació d'Urbanisme i Parcs i Jardins respecte d'això.

9.- PREGUNTA FORMULADA PEL GRUP EUPV SOBRE EL CANVI D' ITINERARI
DE LA LÍNEA 7 DE L'EMT.

Es va procedir a l'entrega a la representant del grup polític dalt citat de
l'informe emés per la Delegació de Circulació i Transports respecte d'això.

10.- PREGUNTA DEL GRUP EUPV SOBRE LA SITUACIÓ DEL CARRIL BICI EN EL
SALER.

Pel sr. Secretari s'informa que s'ha cursat la corresponent solicitud a la
Conselleria d' Infraestructures, Urbanisme i Transports, no havent-se rebut contestació fins
al moment.

11.- PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE LA CÀRREGA I DESCÀRREGA
A RUSSAFA.

Es va donar resposta a allò que s'havia preguntat per mitjà de la lectura de la
contestació oferida a este efecte per la Delegació de Circulació i Transports.

12.- PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE OBRES INCACABADES O
MALA FINALITZACIÓ D' OBRES DE REURBANITZACIÓ.

Es va respondre per mitjà de la lectura l'informe emés per la Delegació
d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda emés a este efecte.

13.- PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS EL, SOLAR SITI ENTRE ELS CARRERS
ATZENETA I LA PLAÇA DE MONTOLIVET.

Es va respondre a la pregunta per mitjà de sengles informes facilitats per la
Delegació d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda i la Delegació de Patrimoni emesos a
este efecte.
I sent les 19 hores 22 minuts del dia dalt mencionat, per la sra. Presidenta,
senyora Mairén Beneyto, es va donar per conclosa la sessió, iniciant-se a continuació el
torn

d'intervencions

veïnals.

………………………………………………………………………………………………
…

PRESIDENTA DE LA

SECRETARI DE LA JUNTA

JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPAL DE RUSSAFA

DE RUSSAFA

MARIA IRENE BENEYTO
JIMÉNEZ DE LAIGLESIA

VICENTE MORANT DEUSA

