ACTA 25 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL DIA 25 DE MARÇ
DEL 2013.

ASSISTENTS:
Presidenta:
Senyora Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia
Vocals:
Grup Popular:
Sra. Elena del Rincón Beltrán
Sr. Alejandro Fernández-Checa Ruiz
Sra. Rosa Mª Sancho Herraiz
Sra. Ana María Ortells Miralles
Grup Socialista:
Sr. José Miravalls Mingarro
Sra Elisa Valia Cotanda

Grup Compromís:
Sr. Vicent Josep Puchades Vila
Grup Esquerra Unida

A València, sent les 16 hores, 45 minuts del
dia 25 de març del 2013, es reunixen en els
locals de la Junta Municipal de Russafa,
sitis en c./ Matías Perelló núm. 5, els
components del Consell de la Junta
Municipal de Russafa que al marge es
relacionen.
No assistix a la reunió per causa justificada,
el senyor Ernesto Peris Bru pel Grup
Popular.
Assistixen al ple del Consell de Districte,
amb veu però sense vot, la regidora del grup
PSPV-PSOE, senyora Pilar Calabuig, i la
regidora del grup Compromís senyora Pilar
Soriano.

Orde del Dia:
1r. Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
2n. Règim de Sessions del Consell.
3r. Donar compte del nomenament de nous vocals i
substituts dels grups PSPV-PSOE i Compromís.
4t. Informe sobre el pressupost de festejos per al
2013 i proposta d'activitats culturals.
5t. Contestació a les mocions presentades pels grups
PSPV-PSOE i Compromís
Precs i preguntes.

Sra. Cristina Rubio Alcañiz
Secretari:
D. Vicente Morant Deusa
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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 distints punts de l'orde del
dia.
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
En relació a este punt, pel senyor Vicent Josep Puchades Vila, del grup
Compromís, es manifesta que en la versió al valencià de l'Acta s'observa la presència
d'errors ja que es denomina incorrectament al carrer Tomassos. Pel Secretari se li
respon que es tracta d'un error derivat de la traducció automàtica del programa SALT.
Es matisa així mateix, que serà corregit tan ràpidament com siga possible.
A continuació, pel sr. Puchades s'observa que el paràgraf final de l'Acta fa
referència a un document que arreplega les intervencions veïnals. Sol·licita tindre accés
a l’esmentat document. Pel Secretari se li respon que se li facilitarà allò que s'ha
sol·licitat, així com a qualsevol altre grup polític que ho sol·licite. Es matisa així mateix
pel referit funcionari que les intervencions veïnals no formen part del contingut de
l'acta, de conformitat amb la legislació vigent, però que qualsevol grup polític pot
sol·licitar les corresponents còpies. Finalitzat este debat, va ser aprovada l'acta de la
sessió anterior celebrada el 19/12/12.
2.- RÈGIM DE SESSIONS DEL CONSELL.
Per part del Secretari s'exposa la necessitat establir un període habitual de
convocatòria a fi d'unificar la data de celebració del ple i facilitar al seu torn els el
còmput de terminis establits per a presentar les mocions. La sra. Presidenta del Consell
intervé per a manifestar que, d'acord amb les directrius expressades pel regidor-delegat
de Descentralització i Participació Ciutadana, com a regla general, els plens se
celebrarien els dimarts de l'última setmana de cada trimestre, excepte imponderables,
proposant al seu torn la seua celebració a les 16 h. 30 m. Pel vocal del grup Compromís,
es manifesta que, per a fomentar la participació ciutadana, hauria d'haver una major
flexibilitat en l'horari aplicant-se criteris més genèrics. En semblants termes es
pronuncia la vocal del grupEsquerra Unida, la senyora Cristina Rubio. Per la senyora
Maria Irene Beneyto es considera que la celebració dels plens en l'hora proposada
permet la participació ciutadana, ja que no es proposa un horari matutí per exemple, que
impediria a molta gent assistir; no obstant –afirma-, es procuraria ser flexible, tractant
d'harmonitzar l'horari de celebració amb la càrrega de treball.
A continuació es procedix pel Secretari a la lectura de l'Acord de la Junta
de Portaveus de 21 de gener del 2013 pel qual es disposa que es permeta la gravació de
les sessions per ser un acte públic.
Com vullga que en tal acord es matisa que ha de respectar-se a la persona o
vocal que no desitge que se li grave, per la Presidenta del Consell se sol·licita que no se
li grave a ella. No obstant, diverses persones continuen gravant sense restriccions, no
atenent a tal requeriment
3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE NOUS VOCALS I SUBSTITUTS
DELS GRUPS PSPSV-PSOE I COMPROMIS.
Pel Secretari es procedix a la lectura del nomenament de la senyora Elisa
Valia Cotanda com a vocal titular d'esta Junta, en substitució del senyor Wifredo Castro
Hernández, en representació del grup PSPV-PSOE i, com a vocals suplents de tal grup
al senyor Josep Vicent Alcalde Olmos i la senyora María Mercedes Moner Rodrigo en
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substitució del senyor Rubén Estornell Huguet i la senyora Mª Nieves Ferrer Donat,
respectivament. Així mateix es comunica el nomenament del senyor Giuseppe Grezzi
com a vocal suplent del grup Compromís, en substitució del senyor Josep Miquel
Aparicio Cubells. Per la presidenta es procedix a donar la benvinguda a tots ells.

4.- INFORME SOBRE EL PRESSUPOST DE FESTEJOS PER AL 2013 I
PROPOSTA D'ACTIVITATS CULTURALS.
Per l'animador cultural de la Junta, el senyor Estanislao Giner, es procedix
a exposar amb detall els imports assignats a la Junta per a Festejos i Premis i Beques.
Constata que el pressupost per a Festejos ha tingut un augment de 5. 733'98 euros
respecte al de 2012, mentre que per a Premis i Beques este s'ha reduït en 570'15 euros.
Estes modificacions es deuen a un canvi en la distribució percentual que reben les
diferents Juntes.
Amb estes modificacions pressupostàries, el senyor Estanislao Giner
considera que es pot continuar amb les activitats tradicionals i, a més, realitzar altres
noves. Enumera entre les tradicionals la realització de cicles d'exposicions , l'entrega de
premis per a falles, la mostreta de teatre, el festival de bandes el concurs de relat curt, el
premi institucional, el projecte generar-te, etc. Entre les noves activitats cita entre altres,
el concurs de fotografia i la setmana de promoció lectora. Finalitza la seua exposició
indicant que en la partida de festejos hi ha un dèficit de -436'10 euros, però que, d'altra
banda en la partida de premis hi ha un superàvit de 846'13 euros, ja que es poden
efectuar modificacions de crèdits entre les partides del servici i es proposa efectuar les
mateixa per l'import deficitari, de manera que el resultat seria un superàvit de 410'03
euros. La dita quantitat quedaria pendent d'assignar.
L'informe de l'animador cultural de la Junta va ser aprovat per unanimitat.
3. CONTESTACIÓ A LES MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS PSPV-PSOE I
COMPROMÍS.
Per la vocal del grup PSPSV-PSOE, la senyora Elisa Valia Cotanda, es
procedix a defendre la moció presentada pel seu grup relativa a l'encàrrec que va
efectuar l'Ajuntament de València l'any 2006 a l'empresa AUMSA perquè es procedira a
la gestió directa d'un Programa d'Actuació Integrada en Malilla Sud, junt amb el nou
Hospital de la Fe, per a la construcció de 300 vivendes de de promoció pública VPP. Pel
Secretari es procedix a la lectura de l'informe emés per la Gerent d'AUMSA el 25 de
febrer del 2013. L’esmentat informe ve a concloure que, en dates molt pròximes, el
corresponent Projecte de Reparcel·lació serà remés a l'Ajuntament, per al seu informe i
posterior informació pública.
El vocal socialista, sr. Miravalls Mingarro insistix en les carències que té el
barri i en la necessitat que s'execute el PAI, donat el temps transcorregut. Per la senyora
presidenta, senyora Maria Irene Beneyto, es proposa in voce el que es duga a terme un
seguiment de la seua execució. La proposta queda aprovada amb els cinc vots del Partit
Popular.
Intervé després de la finalització del debat anterior el sr. Vicent Josep
Puchades Vila, pel grup Compromís en defensa d'una moció relativa a l'accés no
motoritzat i la mobilitat des de la Carrera en Corts als barris de Catellar i Oliveral. En
la seua motivació, el sr. Puchades manifesta que, segons la seua opinió, hi ha una
tendència a veure les coses únicament des d'una perspectiva motoritzada. Com prova
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d'això, adduïx que des de Castellar al nucli urbà de València, només es pot accedir en
vehicle. Indica que l’anomenat pla Sud no va concretar alternatives per a evitar estes
traves a la mobilitat. Per això, sol·licita que per l'Ajuntament s'encarregue la redacció
d'un projecte que sol·lucione la discontinuïtat existent per a vianants o per a qualsevol
altre mitjà de transport no motoritzat que entre i per la Carrera en Corts i l'avinguda
doctor Ruiz i Menges.
Pel Secretari es procedix a donar lectura a la resposta de l'equip de govern a eixa moció
redactada pel Tinent d'Alcalde Delegat d'Urbanisme, Vivenda i Ordenació Urbana amb
data 19-02-13. En la dita contestació s'indica que “la revisió del PGOU de la ciutat
incorpora en el seu Estudi de Paisatge la connexió a què s'al·ludix com un “vector de
connexió” dins de la Infraestructua Verda de la ciutat i dins de les “Actuacions de
mobilitat i interconnexió d'espais d'interés”. El contingut de tal informe va ser ratificat
amb els cinc vots favorables del grup popular.
A continuació, pel vocal del grup Compromís, el senyor Vicent Josep
Puchades es va defendre una moció en què se sol·licita la cessió temporal per a hort i
zona verda comunitària del solar interior siti entre els carrers Lluí Oliag, Escultor Capuz
i Avinguda Regne de València. Manifesta que, encara que s'ha estudiat la possibilitat de
convertir el solar en un pàrquing subterrani, esta no s'ha concretat, per la qual cosa el
solar de referència s'ha convertit en un focus de brutícia en a què abunden les males
herbes i el consegüent risc de transmissió de malalties. Finalitza la seua intervenció
proposant la transformació d'este solar en un espai d'oci amb una zona verda i un hort
urbà comunitari. Afig que la cessió de l'ús hauria de realitzar-se a favor d'entitats veïnals
que serien les encarregades de la seua gestió en col·laboració amb els servicis
municipals.
A continuació es procedix a la lectura de la contestació formulada respecte
d'això per la Delegació de Circulació i Transports en què s'explicita que s'estan ultimant
els detalls administratius per a publicar el corresponent concurs públic que permeta la
seua presentació a les empreses interessades en la construcció del futur pàrquing.
S'afirma a més en la dita contestació que la superfície de l'aparcament estaria destinada
a zona verda.
El contingut de tal informe va ser subscrit favorablement pels vocals del grup popular,
mentre que el representant del grup Compromís va manifestar que seria convenient
donar un ús provisional al solar, a l'espera de la construcció definitiva del pàrquing.
Pels grups polítics Compromís i esquerra Unida, es van subscriure altres
mocions que no van poder ser tractades per haver-se presentat fora de termini; no
obstant, la Presidenta del Consell de Districte no va posar cap objecció a què es debatera
una d'elles, presentada pel grup Esquerra Unida relativa a les instal·lacions esportives
existents en la pedania de La Torre, per haver-se donat resposta a allò que s'ha sol·licitat
per la delegació competent. Per la vocal del referit grup, la senyora Cristina Rubio, es
procedix a defendre la moció. Manifesta que, en el seu criteri, la pedania de la Torre no
compta amb els servicis adequats per a la pràctica de l'esport, alhora que, amb
l'aprovació del Pla Especial d'ordenació del sector de La Torre, la instal·lació
d'equipaments esportius sitis en la c,/ Joan Miró, serà derrocada, per trobar-se en zona
d'afectació viària de la V-30. Afirma que el referit pla preveu equipaments esportius i
tres Instal·lacions Esportives, les quals ara mateix no han sigut construïdes o es troben
paralitzades; en conseqüència, sosté, en l'actualitat només existix en la pedania una
única Instal·lació Esportiva encaixonada en una zona habitada, per la qual cosa sol·licita
que s'executen aquelles instal·lacions esportives previstes en el Pla especial d'ordenació
del Sector de la Torre, i que es recuperen de manera provisional les antigues
instal·lacions del carrer Juan Miró.
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Pel secretari es procedix a la lectura de l'informe emés respecte d'això pel
Servici d'Infraestructures de la Fundació Esportiva Municipal en què es manifesta que,
amb anterioritat, existien dos Instal·lacions esportives en la pedania, però que amb
l'aprovació del Pla Especial d'ordenació del sector de la Torre, la instal·lació esportiva
situada en el carrer pintor Joan Miró, es troba en situació de fora d'ordenació, per trobarse dins de la zona d'afecció viària de la V-30, per la qual cosa ha de demolir-se en
execució del referit Pla.
En el mateix informe s'indica que en el Pla Especial es definix en la zona sud un
poliesportiu i una piscina, en la zona oest un camp de futbol, existint, en conseqüència
en la zona, un total de tres Instal·lacions esportives, per la qual cosa –es conclou- hi ha
zones esportives suficients per a la població actual, de conformitat amb els ràtios del
Consell Superior d'Esports.
Per la senyora Rubio Alcañiz s'insistix en la conveniència que es puguen
continuar utilitzant de manera provisional les instal·lacions que es van a derrocar, ja que
hi ha carències en la pedania. Per la senyora Maria Irene Beneyto es considera que
s'hauria de sol·licitar un informe complementari a la Fundació Esportiva Municipal a fi
de que manifesten si tal ús transitori fóra factible, tornant-se a reprendre el tema, en el
moment en què s'obtinga resposta al que sol·licita.
Finalitzat l'acte, es procedix a l'obertura del torn d'intervencions veïnals, el
resum del qual queda arreplegat en document a banda.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA

SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA

Mª IRENE BENEYTO JIMÉNEZ DE
LAIGLESIA

VICENTE

MORANT

DEUSA
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