ACTA NÚM. 31 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL
DIA 2 DE JULIOL DEL 2014.

ASSISTENTS:
A València, sent les 18 hores, 5 minuts del
Presidenta:

dia 2 de juliol del 2014, es reunixen en els
locals de la Junta Municipal de Russafa,

Senyora Maria Irene Beneyto Jiménez de sitis en c./ Matías Perelló núm. 5, els
Laiglesia

components del Consell de la Junta
Municipal de Russafa que al marge es

Vocals:

relacionen.
No assistix a la reunió per causa justificada,

Grup Popular:

la senyora Rosa Mª Sancho Herrráiz pel
Grup Popular.

Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz

No assistixen a la reunió els vocals

Senyora. Elena del Rincón Beltrán

pertanyents al grup PSPSV-PSOE, senyor

Senyora Ana Mª Ortells Miralles

José Miravalls Mingarro i senyora Elisa

Senyor Ernesto Peris Bru

Valia Cotanda.

Senyor. Bruno Pérez Rubio

Assistix al ple del Consell de Districte, amb
veu però sense vot, la regidora del grup
Compromís, senyora Pilar Soriano

Grup Compromís :

Senyor Vicent Josep Puchades Vila

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

Grup Esquerra Unida

2n.-Aprovació d'activitats pendents del pressupost de
festejos 2014.
3r.-Modificació de crèdits del pressupost de festejos.
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Senyora Cristina Rubio Alcañizs

4t.-Moció del grup EUPV sobre bono or per a
persones desocupades de llarga duració.

Secretari:

5t.-Moció del grup Compromís sobre la millora de
l'entorn i qualitat de vida del conjunt de vivendes per
a reallotjament per la ZAL de La Punta.

Senyor Vicente Morant Deusa

6t.-Moció del grup Compromís per a donar solució al
Casal de la Pau i al xalet del Doctor Bartual en La
Punta.
7m.-Moció del grup Compromís perquè el Consell
escolar del CEIP núm. 100 del carrer Puerto Rico
considere el nom de “Mestre Ripoll” per al centre.
8u.-Pregunta del grup Compromís sobre control del
soroll en els carrers històrics de Russafa.
9é.-Pregunta

del

grup

Compromís

sobre

accessibilitat de la biblioteca pública Nova- A-l
Russafí.
10é.- Pregunta del grup Compromís sobre el solar on
es trobava l'antic institut Tirant lo Blanc.

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.
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1.-LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
L'acta de les sessió anterior celebrada el passat 2 d'abril del 2014, va ser
aprovada per unanimitat.

2.-APROVACIÓ

D'ACTIVITATS

PENDENTS

DEL

PRESSUPOST

DE

FESTEJOS.

Per l'animador cultural de la Junta, sr. Estanislao Giner, s'informa en relació a dos
activitats la dotació pressupostària i la realització de les quals van quedar pendents
d'aprovar en l'últim Ple. Indica que la realització de la la festa del “Tenis en el carrer”, va
ser aprovada en la sessió de la comissió de cultura que es va celebrar el passat 29-05-14,
amb els vots a favor del Grup Popular i les abstencions del Grup Socialista, Compromís i
Esquerra Unida, mentre que la concessió d'una subvenció de 500 Euros al projecte Russafa
Escènica va ser aprovat per unanimitat.

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE FESTEJOS.

Prosseguix informant l'animador cultural que, una vegada aprovades les activitats
anteriors, i, atés que l'estat inicial de les dos partides pressupostàries amb què compta la
Junta per a les activitats culturals era:
· Festejos.
· Premis i beques:

16.632.00 euros
3.126,13 euros.

Es produïx un desfasament de -173,87 euros en la segona, mentre que hi ha un
superàvit de 559,25 euros en la primera, per la qual cosa es proposa una modificació de
crèdits que traslade 173,87 euros de la primera a la segona, amb la qual cosa esta quedaria
en un saldo de 0.00 euros, i en la partida de festejos encara existiria un saldo positiu de
385,38 euros, pendents d'adjudicar.
La proposta de modificació va ser aprovada per unanimitat.

4. MOCIÓ DEL GRUP EUPV sobre bono or per a persones discapacitades de llarga
duració.
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Intervé en defensa de la moció, la vocal del grup EUPV, la senyora Cristina Rubio.
Explica que, a la vista de les dades de desocupació registrada en la ciutat de València, i que,
pràcticament es mantenen inalterables, moltes famílies no poden fer front a les necessitats
elementals, per la qual cosa sol·licita que l'Ajuntament, com a administració més pròxima
al ciutadà, facilite una targeta de transport gratuïta a les persones desocupades de llarga
duració.
Es dóna resposta a la moció, per mitjà de la lectura de l'informe emés per la
Delegació de Circulació i Transports respecte d'això; no obstant, per la sra. Presidenta, es
proposa una moció alternativa perquè la junta dirigisca una petició a l'EMT, a fi de que
s'arbitren mesures per a ampliar l’àmbit de beneficiaris de la xarxa de transport públic. La
sra. Rubio manifesta que el que sol·licita és un compromís de l'Ajuntament per a facilitar
una targeta de transport a favor dels parats de llarga duració. Sotmesa la seua moció a
votació, va obtindre els vots favorables del representant del grup Compromís i el seu propi,
decaient la moció en conseqüència, per haver-se manifestat el Grup Popular a favor de la
proposta de senyora Mairén Beneyto.

5. MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE LA MILLORA DE L'ENTORN I
QUALITAT DE VIDA DEL CONJUNT DE VIVENDES PER AL REALLOTJAMENT
PER LA ZAL DE LA PUNTA.
Intervé en defensa d'esta moció el representant del grup Compromís sr.
Puchades, manifestant que, segons la seua opinió, la situació dels afectats per la declaració
de la zona ZAL, fou dramàtica en el moment en què estos foren expulsats, a la qual cosa cal
afegir la inseguretat jurídica derivada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana que ha considerat nul·la la declaració de la zona ZAL. Enumera les
deficiències del servici de l'EMT en el sector, la falta d'enllumenat, les carències en l'únic
jardí públic existent en l'enclavament, el clot “ecològic” existent davant del jardí, etc.
Després de llegir-se els informes de les distintes delegacions implicades en la matèria,
s'inicia un debat, proposant-se per la sra. Presidenta la remissió d'un escrit a l'alcaldepedani de “La Punta”, en el que es posen de manifest estes deficiències. El sr. Puchades
demana que l'agent urbanitzador assumisca les seues respnsabilitats i que s'instal·len
cambres de vigilància per a evitar robatoris en el línia elèctrica. S'acorda que es dirigirà dit
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escrit. El sr. Puchades pregunta sobre el període previst per a solucionar les deficiències i
que ha de fer-se un seguiment. Per la sra. Presidenta se li respon que açò dependrà de les
disponibilitats pressupostàries i que, en tot cas, caldria tindre en compte els informes
emesos per algunes delegacions que entenen que el servici funciona correctament, com és
el cas de la delegació de Parcs i Jardins.

6. MOCIÓ DEL GRUP COMPRÓMÍS PER A DONAR SOLUCIÓ AL CASAL
DE LA PAU I AL XALET DEL DOCTOR BARTUAL EN LA PUNTA.

El sr. Puchades pregunta per les previsions relatives al “Casal de la Pau”, que es
troba en estat d'abandó i el xalet del dr. Bartual, que va ser traslladat del seu anterior
emplaçament amb motiu de l'execució del projecte ZAL, però que havent sigut construït en
un nou emplaçament, roman sense ús i tancat.
Per la sra. Beneyto es dóna resposta a través de l'escrit de la Delegació de Patrimoni
en què s'indica que el “Casal de la Pau”, es troba pendent de rehabilitar i que el xalet del
dr. Bartual està rehabilitat i adscrit a la Delegació de Devesa, Albufera i Pedanies per a
destinar-ho a un centre multiusos, en el que s'ubicarà l'Alcaldia Pedània de “La Punta”, un
centre mèdic i un centre per a persones majors.
El sr. Puchades pregunta per la data de realització d'estes previsions, responent-li la
sra. Beneyto que no es pot comprometre a donar dates concretes. Sotmesa expressament la
moció a votació, va obtindre els vots favorables dels grups Compromís i Esquerra Unida, i
el vot en contra del Grup Popular, per la qual cosa va decaure.

7.- MOCIÓ DEL GRUP COMPRROMÍS PERQUÈ EL CONSELL ESCOLAR
DEL CEIP NÚM. 100 DEL CARRER PUERTO RICO CONSIDERE EL NOM DE
“MESTRE RIPOLL” PER AL CENTRE.

Indica el sr. Puchades que el pròxim mes de setembre entrarà en
funcionament el referit centre. Considera oportú que el centre escolar porte la denominació
del “Mestre Ripoll”, que va exercir funcions docents en la Partida del Perú, sent l'últim
ajusticiat per la Inquisició el 31/07/1826, per mitjà de penjament, després d'haver passat 2
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anys en la presó. Afig que el referit mestre estava considerat com una persona humil i de
grans qualitats humanes.
Intervé a continuació la sra. Beneyto i el sr. Alejandro Fernández-Checa, vocal del
grup popular, manifestant que la proposta plantejada requerix unanimitat, per la qual cosa
proposen que esta siga debatuda en la pròxima sessió de la Comissió de Cultura de la Junta
Municipal, quedant aprovada amb els vots del Grup Popular esta proposta alternativa.

8. PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE EL CONTROL DEL
SOROLL EN ELS CARRERS HISTÒRICS DE RUSSAFA.

Manifesta el representant del grup polític dalt citat que les molèsties per sorolls
derivats de les taules i cadires instal·lades en els carrers històrics del barri de Russafa han
arribat a un nivell insuportable, especialment durant els caps de setmana i també durant les
celebracions de falles i Sant Joan. Indica que els afectats es troben impotents davant d'eixes
molèsties.
Per la sra. Presidenta s'indica que la pròxima modificació de les Normes
Urbanístiques del Pla Especial de Russafa-Sud Gran Via (PEP-2), relativa a la densitat i
distància entre locals d'activitats recreatives i espectacles públics, que es troba en fase
d'informació pública, pretén solucionar el problema. Pel sr. Puchades es replica que s'ha
arribat tard. A continuació es procedix a la lectura de l'informe emés per la Delegació de
Contaminació Acústica en resposta al que es sol·licita.

9. PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE ACCESSIBILITAT A LA
BIBLIOTECA PÚBLICA NOVA AL-RUSSAFÍ.

El sr. Puchades pregunta sobre l'escaló existent en l'entrada de la biblioteca pública
Nova al Russafí, que no complix la normativa sobre accessibilitat. Per la senyora Beneyto
es respon que la biblioteca és de propietat municipal i, en relació a la qüestió del rastell
existent, s'indica que, davant del problema que suposava l'escaló, per afectar el forjat de
l'aparcament existent en la finca, es va adoptar la decisió per part del Director de l'Obra, de
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col·locar una màquina adaptada amb timbre i que manegen els propis funcionaris de la
biblioteca, per a permetre l'accés a les persones amb movilitat reduïda.

10. PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS

SOBRE EL SOLAR ON ES

TROBAVA L'ANTIC INSTITUT “TIRANT LO BLANC”.

Exposa el sr. Puchades que el solar en què s'ubicava l'antic IEM “Tirant lo Blanc”,
és hui en dia un solar erm i insalubre, sol·licitant se li informe sobre l'ús o usos previstos
per al citat solar.
En contestació a la pregunta es procedix a la lectura dels informes emesos per la
Delegació d'Educació i de Patrimoni en els què s'indica que el referit solar està qualificat
com a Sistema Local educatiu-cultural, i que és propietat de la Generalitat Valenciana.

I no havent-hi més temes que tractar, i sent les 19 hores, 19 minuts, per la presidenta
senyora Mayrén Beneyto, es va donar per conclosa la sessió, iniciant-se a continuació el
torn

d'intervencions

veïnals.

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

PRESIDENTA DE LA

SECRETARI DE LA JUNTA

DE LA JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPAL DE RUSSAFA

DE RUSSAFA

MARIA IRENE BENEYTO

VICENTE MORANT DEUSA

JIMÉNEZ DE LAIGLESIA
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