ACTA NÚM. 32 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL
DIA 1 D' OCTUBRE DEL 2014.

ASSISTENTS:
A València, sent les 18 hores del dia 1
Presidenta:

d'octubre 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,
la senyora Ana Mª Ortells Miralles i el

Grup popular:

senyor Ernesto Peris Bru, pel grup popular.
Tampoc assistix per causa justificada el

-Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz

senyor José Miravalls Mingarro, pel grup

Senyora. Elena del Rincón Beltrán

socialista.

-Senyora Rosa María Sancho Herráiz

No assistix la vocal del grup socialista, la

- Senyor Bruno Pérez Rubio

senyora Elisa Valia Cotanda.

Grup socialista:

-Senyor Vicent Josep Alcaide

Orde del Dia:
1r.-Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior.

Grup Compromís

2n.-Aprovació del romanent del Pressupost de
Festejos
3r.-Moció

-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

del

grup

EUPV

sobre

protecció

patrimonial del motor de Sant Miquel en Malilla..
4t.-Moció del grup Compromís sobre delimitació

Grup Esquerra Unida

d'un corredor de vianants en la Plaça de Baró de
Cortés.
5t.-Moció del grup Compromís per a la senyalització
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-Senyora Cristina Rubio Alcañiz

de les zones 20 i 30 del districte, segons la normativa
de la DGT que entrarà en vigor pròximament.

Secretari:

6t.-Moció del grup EUPV sobre ajuda a les festes
populars.
7m.-Moció del grup EUPV sobre inici del curs.

-Senyor Vicent Morant Deusa

8u.-Pregunta del grup Compromís sobre caiguda
d'arbres i palmeres durant l'estiu.
9é.-Pregunta del grup Compromís sobre zones de joc
infantil en l'àrea de Russafa afectada per les obres de
reurbanització.
10é.- Pregunta del grup Compromís meus sobre
l’estat de la zona de joc infantil i forat ecològic
després de la moció presentada en el Consell de 2 de
juliol passat.
11é.- Pregunta del grup Compromís sobre l'estat de
la il·luminació en el parc del barri de la Font de Sant
Lluís.
12é.-Pregunta del grup Compromís sobre la situació
urbanística de l'antiga fàbrica de Mobles Mocholí.
13é.- Pregunta del grup Compromís sobre els solars
que tallen la continuïtat del carrer Pepita Samper fins
a la Carrera de la Font de Sant Lluís.
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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 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.

Respecte a la redacció de l'acta de la sessió anterior, pel sr. Puchades es
manifesta que en l'acta es transcriu que la situació dels veïns expulsats de “La Punta” amb
motiu de la creació de la zona ZAL, és dramàtica, indica que ell va manifestar que la
situació dels veïns “va ser dramàtica en el seu moment”, però no en l'actualitat. S'acorda per
unanimitat modificar la redacció en el sentit expressat.

2.-APROVACIÓ DEL ROMANENT DEL PRESSUPOST DE FESTEJOS.
ACTIVITATS PENDENTS DEL PRESSUPOST DE FESTEJOS.

Per l'animador cultural de la Junta, sr. Estanislao Giner, es procedix a la lectura d'un
informe relatiu al romanent existent en el pressupost de festejos corresponent a l'exercici
del 2014. En tal informe, s'explicita que, una vegada aprovades les activitats de l'any, queda
un romanent en l'aplicació de festejos de 377,18 euros, encara que en l'activitat de Tenis en
El Carrer, es va produir un gasto imprevisible corresponent al lloguer d'una furgoneta per al
transport de tanques, negociant-se en este moment amb el proveïdor, l'assumpció de la dita
factura.
En tot cas, proposa que el saldo restant es repartisca a parts iguals per a cada un dels
quatre col·legis amb què es col·labora en la campanya dels centres escolars.
Amb això, i a falta de la rendició de comptes de l'últim quadrimestre, s'executaria el
pressupost de l'any 2014.
Les propostes contingudes en l'informe redactat per l'animador cultural de la Junta
van ser aprovades per unanimitat.

3. MOCIÓ DEL GRUP EUPV SOBRE PROTECCIÓ PATRIMONIAL DEL
MOTOR DE SANT MIQUEL EN MALILLA.
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Intervé en defensa de la moció la senyora Cristina Rubio Alcañiz. Manifesta que en
el passat mes de gener el seu grup municipal va presentar una moció en el Ple de
l'Ajuntament, en la que se sol·licitava que s'iniciaren els tràmits corresponents per a la
declaració de Bé de Rellevància Local del Motor del Pou de Sant Miquel, situat al final del
carrer illa de Formentera, com a reconeixement i referència dels llauradors de la zona en
l'actualitat i en el passat. Indica que, arran d'esta moció, el Servici de Patrimoni va emetre
un informe en què es va reconéixer el valor d'un panell ceràmic que data de l'any 1932, per
la qual cosa este element ha de declarar-se Bé de Rellevància Local, de conformitat amb el
que disposa la llei 4/98, del Patrimoni Cultural Valencià. En el referit informe es recomana
la modificació puntual del PAI del Parc Central en la fase B 1, per a modificar l'ordenament
i fer coincidir este edifici amb una zona verda, que garantiria la permanència d'este. En la
seua moció sol·licita:
1r) Que s'inste a la Delegació d'Urbanisme perquè es modifique puntualment el PAI
del Parc Central, segons les indicacions proporcionades pel Servici de Planejament.
2n) Que per la Delegació de Patrimoni es de declare Bé de rellevància Local el
panell ceràmic.
3r) Que s'òbriga un període d'informació pública perquè pels veïns es puguen
aportar ferramentes i materials agrícoles susceptibles de formar un futur museu en
l'emplaçament.
A continuació, es procedix a la lectura de l'informe emés per la Delegació
d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda sobre el tema objecte de la moció. En tal informe
s'assenyala que l'ordenació indicada en l'informe del Servici de Planejament es referix a
l'ordenació d'un àmbit situat en la fase 1.b, per al desenrotllament del qual és necessari
aclarir el calendari de soterrament de les vies ferroviàries. En el que es referix al Catàleg
estructural d'elements protegits, el procediment adequat per a protegir el panell ceràmic ha
d'instrumentar-se en un expedient d'ampliació dels elements protegits.
Es procedix a continuació a la lectura de l'informe emés pel Servici de Patrimoni
Històric i Cultural en el que s'indica que no procedix la realització de cap tràmit per quant
es desconeix si la creació del museu proposat va a dur-se a terme.
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Per la sra. Presidenta es manifesta que en la Universitat Politècnica ja hi ha un
Museu de l'Horta pel que estima que en este moment no considera convenient la creació del
museu proposat.
Sotmesa la moció a votació esta va decaure amb els tres vots a favor dels grups
EUPV, PSPV-PSOE i Compromís i els cinc vots en contra del Grup Popular.

4.-MOCIÓ

DEL

GRUP

COMPROMÍS

SOBRE

DELIMITACIÓ

D'UN

CORREDOR DE VIANANTS EN LA PLAÇA BARÓ DE CORTÉS.

En la defensa de la moció presentada, el sr. Puchades Vila manifesta que l'espai
recaient a la fatxada del Mercat de Russafa constituïx una singular confluència de carrers i
d'itineraris en el que cap qualsevol tipus d'ús, facilitat per la inexistència d'obstacles. La
situació es complica –prosseguix-, els dies de mercat i els dissabtes, agreujada per la
inexistència d'una zona de càrrega i descàrrega. Manifesta que les conseqüències d'esta
situació recauen bàsicament en els vianants, especialment en les persones de més edat, o les
que tenen dificultats en la mobilitat.
Amb la finalitat de trobar una solució provisional es proposa que els corresponents
servicis tècnics de l'Ajuntament establisquen la delimitació i senyalització d'un cordó
exclusiu per a vianants entre la plaça Baró de Cortés, el carrer del Pare Parera i la del
doctor Serrano.
A continuació, es procedix a la lectura de l'informe emés per la Delegació de
Circulació i Transports en què s'indica que s'estan mantenint reunions amb l'associació de
venedors del Mercat amb la finalitat de reorganitzar l'estacionament dels vehicles de dits
venedors. Per la sra. Presidenta s'indica que s'ha d'atendre al resultat de les conversacions
mantingudes. Intervé el sr. Fernández-Checa per a indicar que s'ha d'arribar a solucions de
consens.
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb tres vots a favor dels grups
Compromís, PSPV-PSOE I EUPV i cinc en contra corresponents als vots del Grup Popular.
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5.-MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER A LA SENYALITZACIÓ DE LES
ZONES 20 I 30 DEL DISTRICTE, SEGONS LA NORMATIVA DE LA DGT QUE
ENTRARÀ EN VIGOR PRÒXIMAMENT.
Pel sr. Puchades es manifesta que, en dates pròximes, entrarà en vigor la nova
normativa que limitarà la velocitat a 30 km/h en els carrils d'un únic sentit i a 20 km/h en
aquells en què tinguen preferència els vianants, per la qual cosa sol·licita que l'Ajuntament
procedisca a la senyalització de la nova normativa tan ràpidament com siga possible, tant
de manera horitzontal com a vertical, i que s'inicie una campanya de sensibilització
didàctica i educació vial.
A continuació es procedix a la lectura de l'informe emés per la Delegació de
Circulació i Transpots respecte d'això.
Per la sra. Mayrén Beneyto s'indica que la normativa en qüestió no ha entrat
en vigor encara pel que entén que les mesures proposades han de portar-se a la pràctica en
el moment que s'aprove la mencionada regulació.
Sotmesa la moció a votació, va obtindre tres vots favorables corresponents als grups
Compromís, PSPV-PSOE i EUPV i cinc en contra del Grup Popular.

6.- MOCIÓ DEL GRUP EUPV SOBRE AJUDA A LES FESTES POPULARS.

Per la senyora Cristina Rubio s'argumenta que les festes populars, organitzades en la
major part de les ocasions per associacions veïnals i ciutadanes sense ànim de lucre i sense
recursos, contribuïxen a reviure la memòria històrica de la ciutat i a crear vincles de
convivència entre la ciutadania.
Després de desenvolupar estos arguments, sol·licita en la seua moció que
l'Ajuntament, a través de les Juntes Municipals, assessore i col·labore en la tramitació
administrativa de les corresponents autoritzacions i que, els deutes que l'Ajuntament tinga
amb estes en concepte de subvenció, siguen descomptades en part proporcional de la fiança
que s'exigix a les dites associacions i entitats en concepte de possible responsabilitat per
l'organització i realització de les dites festes populars o siga descomptada si és el cas, en el
supòsit d'haver fet efectiva la fiança.
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Es procedix a la lectura de l'informe emés per la Delegació de Descentralització i
Participació Ciutadana en què s'explicita el procediment establit per a sol·licitar
l'autorització d'este tipus d'esdeveniments i se citen les formes de col·laboració que es
presten des de la Delegació per a eixos actes.
Després de la lectura de l'informe emés pel Tresorer Municipal en què s'explica el
procediment per a fer efectiva la possible responsabilitat derivada de l'organització d'este
tipus d'esdeveniments a càrrec dels possibles deutes contrets per l'Ajuntament, es va
acordar per unanimitat adherir-se al contingut del referit informe.

7. MOCIÓ DEL GRUP EUPV SOBRE L'INICI DEL CURS.

En defensa de la moció, per la representant del grup EUPV, Cristina Rubio, s'exposa
que l'inici del present curs escolar s'ha caracteritzat per les seues altes temperatures, com ha
ocorregut en anys anteriors, sense que per l'administració de la Generalitat s'haja fet res per
solucionar la situació. Afig que l'administració municipal té competències en el
manteniment i vigilància de tals centres docents. Indica també que la situació s'ha agreujat a
causa de l'augment de la ràtio d'alumnes per aula. Finalitza la seua intervenció sol·licitant
que s'informe el Consell Escolar Municipal de les incidències relatives a l'inici del curs i
que s'elabore un pla d'adaptació dels centres escolars a les necessitats climàtiques.
A continuació, es procedix a la lectura de l'informe emés per la Delegació
d'Educació i Universitat Popular sobre la qüestió objecte de la moció en què s'indica que la
petició cursada ha sigut traslladada a la Secretària del Consell Escolar Municipal a efectes
que s'incloga en la següent convocatòria del Consell i s'assenyala així mateix que la
competència per a dur a terme este tipus d'actuacions correspon a l'Administració Educativa
competent respecte d'això, açò és, a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, excedint de
les competències de conservació, manteniment i vigilància que té atribuïdes este
Ajuntament per Llei.
La sra. Presidenta, Mairén Beneyto es va mostrar favorable al punt relatiu al trasllat
de la situació al Consell Escolar Municipal, manifestant la seua discordança respecte al
segon per entendre que l'administració municipal no té competències respecte d'això, per la
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qual cosa únicament va prosperar el primer punt de la moció, que va ser aprovat per
unanimitat.

8. PREGUNTA DEL GRUP COMPROMIS SOBRE CAIGUDA D' ARBRES I
PALMERES DURANT L'ESTIU.

Pel sr. Puchades es fa referència a les múltiples intervencions dutes a terme pels
servicis municipals responsables que han obligat durant este estiu a la retirada de branques i
tala d'arbres que, en alguns casos, han generat situacions de risc per a les persones.
Relaciona estes intervencions amb la congelació de les partides pressupostàries destinades a
estos menesters. A continuació, procedix a la lectura de les qüestions incloses en la seua
pregunta.
Com a contestació a la seua pregunta, es procedix a la lectura de l'informe emés per
la Delegació de Parcs i Jardins que, textualment, diu:
“Es remet a la resposta que es va donar en el passat Ple del mes de setembre en què
s'atenia a la pregunta formulada per la regidorA Pilar Soriano Rodríguez, del grup
municipal Compromís.
En relació a les preguntes de branques caigudes per causes naturals i sense
intervenció dels servicis municipals, no és possible contestar de la forma prevista en les
preguntes, per quant les dades relatives a les branques es contemplen com total de branques
“retirades”, que inclou tant les actuacions realitzades per branques caigudes, com les
actuacions realitzades per retirada de branques seques, com les branques retirades per perill
de despreniment, com les branques arreplegades com a conseqüència d'un temporal o una
tempestat , com a branques fracturades a conseqüència d'accidents de cotxe, vandalisme, o
altres causes.
Així mateix, en relació als arbres o palmeres, en els parts de treball es computen
també aquells que han sigut “retirats” com a conseqüència de tempestats, temporals o forts
vents, i inclús en alguns casos estaran comptabilitzats arbres que, sense arribar a caure, han
sigut abatuts per risc de caiguda, accidents de tràfic i altres causes.
Tenint en compte la quantitat d'arbratge de la ciutat i de treballs i d'actuacions
realitzades al llarg de tot l'any pels servicis municipals en relació al mateix, treballar
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estadísticament cada una de les actuacions de la manera plantejada en les presents
preguntes, en relació amb cada una de les actuacions, suposaria un treball addicional
d'extraordinària envergadura amb poca aportació addicional, donat l'important volum de
treball, tant del Servici com de l'Organisme Autònom.”

9. PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE ZONES DE JOC INFANTIL
EN L' ÀREA DE RUSSAFA AFECTADA PER LES OBRES DE REURBANITZACIÓ.

Manifesta el sr. Puchades que, amb motiu de la realització d'obres de reurbanització
en el Districte de Russafa, s'esperava una solució al problema de la falta d'espais per a jocs
infantils, i que, si l'objectiu de les referides obres era el de la recuperació econòmica i social
del barri, esta recuperació social no pot dur-se a terme si no s'ha previst cap dotació per a
espais de jocs infantils. Prosseguix assenyalant que, en recents informacions aparegudes en
la premsa, per la Conselleria d'Infraestructures s'està negociant la instal·lació de tres jocs de
zones infantils, per la qual cosa sol·licita s'informe:
-Si la informació apareguda en la premsa reflexa la realitat de les instal·lacions a
muntar.
-En quin estat es troben les negociacions amb l'empresa constructora respecte
d'això.
-Quantes instal·lacions d'este tipus es van a instal·lar, on i de quin tipus.
A continuació es dóna lectura a la resposta formulada per la Delegació d'Urbanisme
i Qualitat Urbana en relació a la pregunta plantejada. La dita resposta textualment, diu:
“Els contractes de la Conselleria d'Infraestructures amb les cinc empreses que
desenvolupen les obres inclouen l'obra principal i un 20% en millores que és on
s'incorporen àmbits per a jocs infantils en funció de les possibilitats d'ocupació i
organització de l'espai.
Segons informació transmesa per la pròpia Conselleria, està previst incorporar jocs
infantils en l'eix de Pere III el Gran, en la futura àrea pavimentada en el triangle Pintor
Salvador Abril, General Prim i Donoso Cortés; en l'eix de Literat Azorín, en el cantó de
Francisco Sempere i Sornells, que s'executarà una vegada acabada l'obra principal. Un
tercer àmbit de jocs encara no té definida la seua ubicació.
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10. PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE ESTAT DE LA ZONA DE
JOC INFANTIL I FORAT ECOLÒGIC EN “LA PUNTA” DESPRÉS DE LA MOCIÓ
PRESENTADA EN EL CONSELL DE 2 DE JULIOL PASSAT.

El sr, Puchades manifesta que estes qüestions ja van ser objecte de debat en el
passat Consell celebrat el passat 2 de juliol, però que en el moment present la situació
seguix igual, ja que seguix sense resoldre's el precari accés a la zona de jocs infantils, i
l'escassetat i mal estat dels elements que la componen. Posa de manifest a més, que el
“forat ecològic” denunciat seguix en la mateixa situació i que existix en la zona una pèrgola
en mal estat que representa un perill per als usuaris de la zona.
Pel Secretari s'informa que les peticions formulades en el seu moment van ser
cursades.
La sra. Maria Irene Beneyto intervé per a sol·licitar la presència de l'alcalde-pedani
de “La Punta” en el pròxim Ple del Consell de Districte. El que es va acordar.
A continuació, es dóna lectura a la contestació formulada per la Delegació de Parcs i
Jardins, el tenor literal de la qual és el següent:
“La zona de jocs infantils i del “clot ecològic” després de la moció presentada a la
reunió d'este Consell del dia 2 de juliol d'enguany.
-La zona referenciada no figura d'alta per al seu manteniment, reg i conservació de
jardins Zona Sud, alhora que està pendent la recepció de la documentació planimétrica
correcta sol·licitada.
-Ara bé, no obstant l'anterior, i en atenció a evitar situacions de risc en la utilització
dels elements de joc, es produïxen intervencions de les brigades que atenen el manteniment
de les zones adjacents per a minimitzar o eliminar el mateix. Cal ressenyar que, tant esta
àrea com les veïnes (jardineria en manteniment), és sovint fruit de mals usos, gamberrisme,
robatoris, etc. a pesar dels esforços de les brigades de jardineria per mantindre el jardí en
condicions òptimes.
-S'han cursat indicacions a la concessionària de Manteniment, Reg i Conservació de
la Zona Sud perquè procedisca urgentment a la inspecció i revisió dels elements de joc i
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mobiliari i, si és el cas, executen les reparacions oportunes que pressuposen l'eliminació de
riscos en l'ús dels mateixos”.

11. PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE L' ESTAT DE LA
IL·LUMINACIÓ EN EL PARC DEL BARRI DE LA FONT DE SANT LLUÍS.

El sr. Puchades exposa la situació relativa a la deficient il·luminació del referit parc,
que considera un punt neuràlgic per al barri. En la seua pregunta sol·licita s'explique perquè
no es pot donar una solució al problema, quals són les previsions respecte d'això i es
demana també que es done una solució definitiva al robatori del cablejat.
A continuació, es procedix a la lectura de la contestació oferida per la Delegació
d'Enllumenat que, textualment, diu:
“El cablejat del parc de la Pl. Escultor Pastor es va reposar fa 2 anys a petició de
l'Associació de Veïns per a la celebració de les festes del barri i el van tornat a robar passats
quinze dies, per la qual cosa no es va considerar adequat tornar a reposar-lo.
Posteriorment, els tècnics del Servici d'Enllumenat

van visitar junt amb

representants de l'Associació de Veïns el parc i es va acordar amb ells la instal·lació
d'alguns projectors per a pal·liar en la mesura que siga possible la falta d'il·luminació.
També es va reposar cable robat en alguns carrers confrontants a l'afectar els patis de
diversos edificis.
Actualment, s'està observant una disminució dels robatoris de cable i per això, se'n
va a procedir a la seua reposició en els llocs més necessaris. Entre les prioritats està el parc
del a Pl. Escultor Pastor i es preveu que es restablirà el servici durant novembre.”

12.

PREGUNTA

DEL

GRUP

COMPROMÍS

SOBRE

LA

SITUACIÓ

URBANÍSTICA DE L' ANTIGA FÀBRICA DE MOBLES MOCHOLÍ

En desentrollament de la seua pregunta, el sr. Puchades exposa que el conjunt
d'edificis que conformaven l'antiga fàbrica de Mobles Mocholí ha sigut enderrocat, quedant
en el seu lloc un espai erm en què només es mantenen en peu una ximenera i un edifici
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tapat. Manifesta que este solar pot constituir un focus d'insalubritat i sol·licita se li informe
sobre la situació urbanística del citat solar i les previsions municipals respecte d'això.
A continuació, es procedix a donar lectura a la contestació formulada per la
Delegació de Disciplina Urbanística i Qualitat Urbana que, textualment, diu:
“Les parcel·les existents ho són com resultat dels derrocaments realitzats per la
situació d'amenaça de ruïna imminent en què es trobava l'immoble, quedant pendents els
treballs de consolidació de la ximenera emplaçada en les referides parcel·les. Quant a
l'edificació corresponent al número 11 del carrer Julio Romero Mocholí, la mateixa no es
troba catalogada, no existint inconvenient en què després de l'oportuna sol·licitud de
llicència de derrocament i posterior concessió, siga demolida.
Pel que fa a la urbanització de l'entorn del carrer Xeraco, on s'ubicava l'antiga
fàbrica de Mocholí, iniciada per l'Agrupació d'Interés urbanístic “PAI Músic Chapí” a fi
d'urbanitzar de forma conjunta i poder desenvolupar les previsions del Pla General. Es
troba aprovada la reparcel·lació en el Servici de Gestió Urbanística i el projecte
d'urbanització està en tramitació pendent d'esmena de deficiències.
Les qüestions relatives a l'atenció i manteniment de les propietats edificades, o no,
són responsabilitat dels seus titulars, actuant l'Ajuntament subsidiàriament quan al seu
requeriment la propietat fa desistiment de les obligacions derivades del dret de propietat”.

13. PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE ELS SOLARS QUE
TALLEN LA CONTINUÏTAT DEL CARRER PEPITA SAMPER FINS A LA CARRERA
DE LA FONT DE SANT LLUíS,
Exposa el sr, Puchades que el carrer Pepita Samper està tallada en una
longitud aproximada de 95 metres, impossibilitant el seu entroncament natural amb la
Carrera de la Font de Sant Lluïu. Esta continuïtat queda interrompuda –prosseguix- a causa
de l'existència de diversos solars que constituïxen un focus d'insalubritat i de molèsties per
al veïnat. En la seua pregunta sol·licita se li informe sobre la causa que motiva esta falta de
continuïtat del carrer, si es complixen les ordenances municipals respecte a la neteja de
solars i si els servicis municipals actuen per a evitar abocaments, olors i insalubritat.
Es respon a la pregunta per mitjà d'escrit de la Delegació d'Urbanisme i Qualitat
Urbana que, textualment, diu:
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“Pel que fa a les qüestions urbanístiques, indicar que:
En el seu moment es va presentar una modificació del Pla general i un PAI per a
reordenar el conjunt entre la carrera de Font de Sant Lluís i Sapadors però es va anul·lar el
Planejament i el PAI corresponent perquè una Sentència va obligar a donar llicència a
l'edifici de Peris i Valero 88 fent inviable econòmicament l'actuació.
En estos moment es troba en tràmit un Programa d'Actuació Aïllada en Av. Peris i
Valero, nos. 76 i 78, cantó Carrera Font de Sant Lluís l'alternativa tècnica del qual inclou
Projecte de Reparcel·lació i Projecte d'Urbanització , el Programa del qual es va adjudicar
en el mes de Juny passat, aprovant-se el Projecte de Reparcel·lació.
El Pla General preveu per a l'entroncament del carrer Pepita Samper amb la Carrera
Font Sant Lluís una zona verda triangular l'obtenció de la qual correspon a l'àmbit vial de
servici de l'edificació que queda pendent entre els números 78 a 86 de Peris i Valero”.

I no havent-hi més temes que tractar, i sent les 19 hores, 10 minuts, per la Presidenta
senyora Mairén Beneyto, es va donar per conclosa la sessió, iniciant-se a continuació el
torn d'intervencions veïnals, el resum del qual s'arreplega en document a banda.
………………………………………

PRESIDENTA DE LA
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DE LA JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPAL DE RUSSAFA

DE RUSSAFA

MARIA IRENE BENEYTO

VICENT MORANT DEUSA

JIMÉNEZ DE LAIGLESIA
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