ACTA 21 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ
DEL 2012.

ASISTENTES:
Presidenta
Dª. Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia.
Vocals:
Grup Popular:
Sra. Elena del Rincón Beltrán
Sr. Alejandro Fernández-Checa Ruiz
Sra. Rosa Mª Sancho Herraiz
Sr. Ernesto Peris Bru
Grup Socialista:
Sr. José Miravalls Mingarro
Grup Compromís:
Sr. Vicent Josep Puchades Vila
Grup Esquerra Unida
Sra Cristina Rubio Alcañiz
Secretari:
Sr. Vicente Morant Deusa

A València sent les 16’30 hores del
dia
27
de
març
de
2012, es reunixen en els locals de la
Junta Municipal de Russafa, sitis en la
C/ Matias Perelló, núm. 5, els
components del Consell de Districte de
la Junta Municipal de Russafa que al
marge es relacionen.
No assistixen a la reunió, la sra Ana Mª
Ortells Miralles pel grup popular i El
senyor Wifredo Castro Hernández pel
grup socialista.
.
Orde del Dia:
1r Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió
anterior.
2n Trasllat de l'acord de la Junta de Portaveus
de 28/11/12.
3r Pressupostos 2012. Festejos, Premis i beques.
Modificacions de crèdit.
4t Mocions presentades pel grup Esquerra
Unida respecte de la neteja en els centres
escolars del districte i sobre la utilització de
locals i vivendes de propietat municipal en el
districte.
5t Mocions presentada pel grup PSPSV-PSOE
respecte de retalls en les juntes municipals i
promoció d'aparcaments per a residents.
6t Precs i preguntes.

Assistix al ple del Consell de Districte la regidora del grup PSPV-PSOE, senyora Pilar
Calabuig.
S'inicia la sessió per la Sra. Presidenta donant la benvinguda a tots els
assistents, passant a tractar els distints punts de l'orde del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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S'aprova sense registrar-se vots en contra, encara que pel representant del
Grup Compromís , el senyor Vicent Josep Puchades Vila, es matisa que en la dita sessió
va ser ell el que va assistir en representació del seu grup polític, i no la senyora Isabel
Lozano Lázaro, com a figura en l'Acta. Pel Secretari se li respon que es procedirà a
efectuar una addenda, a l'Acta a fi d'esmenar tal error.

2.- TRASLLAT DE L'ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE 28/12/11.
Pel sr. Secretari es procedix a la lectura dels acords adoptats per la Junta de
Portaveus dels partits polítics amb representació en l'Ajuntament de València el 28 de
desembre del 2011 i, que es detallen a continuació.
1r Interpretar que les mocions a tractar en els Consells de Districte han de
presentar-se en la Secretària del Consell fins a les 14 hores del dia anterior al de la
convocatòria de la sessió en l'orde del de les quals dia hagen de ser incloses, per
aplicació analògica, no literal, de l'article 120-2é del Reglament Orgànic del Ple.
2n) Indicar als Presidents de les Juntes que els Consells de Districte, excepte
circumstàncies especials i degudament justificades, se celebren a les vesprades i fixant
un període habitual de convocatòria dins dels trimestres.
3. PRESSUPOSTOS 2012. FESTEJOS, PREMIS I BEQUES. MODIFICACIONS DE
CRÈDIT.
Per l'animador cultural de la Junta Municipal de Russafa, el senyor
Estanislao Giner, es procedix a informar que, ja que enguany no es disposa d'aplicació
pressupostària per a subvencions, per la Comissió de Cultura del Consell s'ha acordat
iniciar els tràmits per a traslladar 2.496' 28 euros de la partida de premis i beques a la
partida de festejos, amb la finalitat d'atendre diversos actes, com la celebració d'un cicle
d'exposicions atorgament de premis fallers, organització d'un concurs de bandes,
atorgament d'un premi institucional, mostra de cartells, concert de nadal, etc.
Pel funcionari dalt citat es va matisar que, amb la modificació
pressupostària proposta, restarien 1.432' 28 euros per assignar, havent de debatre en les
pròximes comissions de cultura el destí de la dita quantitat. No es van posar objeccions
a la proposta presentada.
4.- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP ESQUERRA UNIDA RESPECTE A LA
NETEJA EN ELS CENTRES ESCOLARS DEL DISTRICTE I LA DOTACIÓ DE
VIVENDES O EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL, BUITS EN
L'ACTUALITAT EN ELS BARRIS DEL DISTRICTE PER AL SEU ÚS SOCIAL I
CÍVIC.
Intervé en defensa d'estes mocions la senyora Cristina Rubio, en
representació del grup Esquerra Unida. Pel que fa a la neteja dels centres escolars del
districte, manifesta que hi ha una reducció del 15% de les hores assignades als
treballadors/es que duen a terme eixe treball, per la qual cosa, considera, quedarà
minvada la qualitat del servici. Per la presidenta, la senyora María Irene Beneyto, se li
respon que la previsió d'hores de neteja a hores d'ara per al 2012, coincidix amb les
hores destinades l'any 2011, com així consta en el contracte. Manifesta així mateix que
esta informació serà traslladada als Consells Escolars a través del seu president/a i pel
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que fa a la garantia de les condicions d'higiene i neteja necessàries pròpies d'un centre
escolar, estes queden garantides per les prescripcions tècniques establides en el vigent
plec de neteja dels col·legis públics de l'Ajuntament de València.
Per la representant d'Esquerra Unida es va passar a continuació a defendre
la moció relativa a l'ús social de les vivendes i edificis de propietat municipal que en
l'actualitat es troben buits. Per part de la Presidència se li va respondre que la regidora
del grup EUPV, senyora Rosa Albert, havia formulat al Ple de l'Ajuntament preguntes
sobre les mateixes qüestions que es proposen en esta moció i que, en conseqüència, per
reiteració en la sol·licitud de la informació, de remetia a la reposada que es donaria al
grup municipal EUPV en el Ple de l'Ajuntament, acceptant-se dita proposada.
5.- MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP PSPV-PSOE RESPECTE DE RETALLS
EN LES JUNTES MUNICIPALS I PROMOCIÓ D'APARCAMENTS PER A
RESIDENTS. Intervé en defensa de les dites mocions el representant del grup
socialista, el senyor José Miravalls Mingarro.
Passa a exposar la seu crítica respecte al Decret, 1/2012, aprovat pel
Consell de la Generalitat Valenciana, manifestant que la seua entrada en vigor suposarà
un retrocés en la qualitat dels servicis públics, especialment en el camp de l'educació i la
sanitat, exigint la seua derogació. En el mateix sentit es pronuncia la regidora del
mateix grup polític, senyora Pilar Calabuig.
Per la presidenta se li respon que es prendrà nota de les dites propostes,
matisant-se que, en tot cas, la competència per a l'aprovació del Decret 1/2012
corresponia al govern de la Generalitat Valenciana.
A continuació el sr. Miravalls explicita la necessitat aprovar un pla
d'aparcaments en el barri, ja que hi ha dèficit de zones d'aparcament, no havent-se
aprovat pel govern del Partit Popular un pla respecte d'això.
En resposta a allò que s'ha sol·licitat, es procedix a donar lectura de la
resposta, el tenor literal del qual és el que seguix:
“Assumpte: promoció pública d'aparcaments per a residents.
“Quan per part de la Conselleria i a través del RIVA, es va iniciar el
projecte de Reurbanització del Barri de Russafa, es van estudiar una sèrie de futurs
aparcaments per a residents que ajudarien a pal·liar el dèficit existent en el barri, atés
que amb l'ampliació de voreres i peatonalizaciones que s'inclouen en tal projecte
s'aconseguix una gran millora en la qualitat urbana de la zona i un augment de la
Seguretat Vial del barri al 'eliminar els xamfrans i obtindre uns itineraris per als
vianants molt més directes i amb una millor visibilitat entre estos i els vehicles de què
anteriorment existia , la qual cosa té la lògica incidència en el nombre de les places
d'aparcament
Anteriorment, i després de diversos anys estudiant pel Servici de
Circulació i Transports la possible construcció d'un aparcament en la plaça Manuel
Granero, es va realitzar un avantprojecte amb tres soterranis i unes 700 places possibles
amb el vist-i-plau del Servici de Jardins en relació amb les plantacions que allí existien i
de totes les administracions afectades, contemplant un jardí en superfície amb la
inclusió d'exemplars de gran port.
Donada l'oposició manifestada d'una banda dels veïns, i del propi grup
socialista en l'Ajuntament, es va abandonar la iniciativa a l'abril del 2009, de la possible
construcció del mencionat aparcament.
Pel que fa a l'aparcament previst en Bernat Descoll- Alqueria de la
Comtessa i junt amb la Carrera de Malilla, l'any 1996 es va intentar la construcció d'un
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aparcament subterrani per a residents davall la zona verda que inicialment es plantejava
amb dos plantes i 200 places d'aparcament, que va quedar desert.
En el projecte de reurbanització també es van plantejar inicialment
aparcaments els dissenys inicials del qual se van anar modificant amb els estudis
posteriors al concórrer característiques que els condicionaven, com:
a) Els nombrosos servicis existents a Centelles que incrementarien el cost de les
places significativament.
b) La interferència en el cas del carrer Filipines amb l'aparcament previst en el Parc
Central, en les proximitats de la plaça Manuel Sanchis Guarner.
c) Quant al possible aparcament a executar davall el pati escolar del Col·legi Públic
en el carrer Puerto Rico, es van mantindre conversacions arribant-se a realitzar
alguns dissenys que no van prosperar per la reticència de veïns al considerar que
l'execució de l'aparcament podria retardar la construcció del col·legi.”
Ja que el contingut de l'informe dalt trascritt va ser ratificat pels vocals del Partit
Popular, la moció no va prosperar.
A continuació es va suscitar la problemàtica relativa a la perillositat de la passarel·la
de vianants sítia en el carrer Amparo Iturbi i la necessitat buscar una solució
alternativa. Per la senyora Pilar Calabuig es va informar que ja en alguna comissió
municipal es va tractar de la necessitat resoldre este problema. La sra. Presidenta va
manifestar la seua voluntat favorable a la busca d'una solució. Els distints grups
polítics representats van acordar que se sol·licitara informe el servici competent en
la matèria.
6. PRECS I PREGUNTES
Intervé en este torn la senyora Mª Eugenia Benimeli per part del públic,
manifestant que no s'han pres mesures per al desplegament i execució del Reglament de
Participació Ciutadana, sol·licitant es concreten les mesures a adoptar per al seu
desenvolupament.
I sent les 5 hores, 43 minuts, per la senyora Presidenta, s'alça la sessió.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA

Maria Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia

Vicente Morant Deusa
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