ACTA NÚM. 34 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
CELEBRADA EL DIA 1 D’ABRIL DE 2015

ASSISTENTS:
Presidenta
Senyora Maria Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia
Vocals
Grup Popular
Senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
Senyora Elena del Rincón Beltrán
Senyora Rosa Maria Sancho Herráiz
Senyor Ernesto Peris Peris Bru
Grup Socialista
Senyor Jose Miravalls Mingarro
Senyor Vicent Josep Alcaide (suplent)
Grup Compromís
Senyor Vicent Puchades Vila
Senyor Giuseppe Grezzi (suplent)
Grup EUPV
Senyora Cristina Rubio Alcañiz
Secretària
Senyora Nuria Díez Fora

València, a les 18 hores de l’1 d’abril de 2015, es reunixen en els locals de la
Junta Municipal de Russafa, sitis en el carrer Matías Perelló núm. 5, els components del
Consell de la Junta Municipal que es relacionen

ORDE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Festejos 2015.
3.- Subvencions 2015 .

4.- Moció del grup EUPV sobre Composició i Reglament de les Juntes
Municipals
5.- Moció del grup EUPV sobre pas de vianants en la zona escolar de Bernat
Descoll.
6.- Moció del grup EUPV sobre retirada de cablejat aeri.
7.- Moció del Grup Socialista sobre obertura de nou carrer en la pedania de La
Punta
8.- Moció del grup Compromís sobre el futur de les Juntes Municipals.
9.- Moció del grup Compromís sobre balanç de les passades Falles
10.- Pregunta del grup EUPV sobre millora del ferm en l’entrada a la Casa Nofre
i Bernat Descoll.
11.- Pregunta del grup Compromís sobre robatoris i inseguretat ciutadana en
l’entorn de la Carrera de la Font d’Encorts.
12.- Pregunta del grup Compromís sobre posada en servici i ús del xalet del
Doctor Bartual de La Punta per la subvenció de 120.000 € de la Diputació de València.
13.- Pregunta del grup Compromís sobre cablejat aeri del carrer Doctor Serrano,
amb extensió a les de Capellà Femenía i Carlos Cervera

Per la senyora Presidenta s’inicia la sessió, donant la benvinguda a tots els
assistents. Amb caràcter previ, manifesta el seu interés en la ràpida recuperació del
Secretari D. Vicente Morant Deusa.

1.-LECTURA I APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Va ser aprovada per unanimitat, encara que es va fer constar pel vocal de
Compromís i del públic assistent la falta de publicació en la web municipal de l’acta
anterior. Es va indicar per part de la Presidència que la publicació en la pàgina web
municipal, requerix la seua amb l’aprovació prèvia.

2-3.- FESTEJOS I SUBVENCIONS 2015
Per el sr. Estanislao Giner, en qualitat d’Animador de la Junta Municipal de
Russafa, es procedix a donar compte de l’acord adoptat per unanimitat per la Comissió
de Cultura.
Assenyala que el Pressupost per al 2015 és el mateix que el de l’any anterior,
sent l’import destinat a festejos de 16.632€, per a premis i beques , 3.126,13€, i l’import
de subvencions ascendix a 17.934,40€.
Les activitats són les mateixes, destinant-se per al Cicle d’exposicions, 884€, per
a les Falles, 4.584,03€, Concerts, 3.670€, per a Premis Institucionals, 525€, per al
Concurs de cartells, 600€, per al Concert de Nadal, 730€, Generar-te, 1000€, per al
Concurs de relat curt 1.620€, per a la Mostreta de teatre 140€, per al Cicle de cine i
literatura 210€, per al Concurs de fotografia, 750€, per a Artesania 580,80€, per a la
Setmana de promoció lectora, 1000€ i per a la Campanya de centres escolars, 2000€. Es
produïx un dèficit en la partida de premis i beques de -1823,87€, i un superàvit de
2788,17€, pel que caldrà sol·licitar una modificació de crèdits.
En referència a les subvencions, el pressupost ascendix a 17.934,40€. S’han
presentat 44 sol·licituds, de les quals només complien els requisits 41.

4-8.- MOCIÓ DEL GRUP EUPV SOBRE COMPOSICIÓ I REGLAMENT
DE LES JUNTES MUNICIPALS / MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE
EL FUTUR DE LES JUNTES MUNICIPALS
Per la Presidència es proposa tractar conjuntament este tema amb la moció núm.
8, referent al futur de les Juntes Municipals.
La Sra Rubio Alcañiz en la seua intervenció manifesta que és l’última Junta a
celebrar i hi ha hagut sempre limitació en este aspecte, la participació veïnal ha de ser
major i els Consells deuen de ser un espai que facilite la mateixa i hi haja una major
transparència, sol·licitant un compromís públic per a assolir la mateixa, i revisar el
Reglament.
Intervé pel grup municipal Compromís, D. Giusepe Grezzi, manifestant que és
admirable la participació veïnal en els Consells a pesar de totes les dificultats que ha
realitzat el Partit Popular, i per això sol·licitem una proposta perquè es modifique el
funcionament de les Juntes Municipals. No s’ha tingut en compte a les Juntes com un
òrgan de participació ciutadana que servisca per a resoldre els problemes concrets dels
veïns, ni s’arreplega en l’acta, la participació veïnal, ni es contesta els veïns. En este
sentit es pensa que s’ ha de canviar i donem suport a la proposta d’EU i a que es canvie
el Reglament de Participació.
La Presidència dóna les gràcies per esta intervenció, assenyalant que la Junta de
Districte no té capacitat per a modificar un reglament, de manera que és el Ple de la
Coporació l’òrgan competent per a això. A continuació es procedix a la lectura de la
contestació oferida per la Delegació de Descentralització i Participació Ciutadana:

“Respecte a la moció presentada, indicar que l’acord que poguera resultar de la
proposta que s’efectua, encara que fóra aprovada per unanimitat de tots els grups
polítics representats en el Consell de Districte, no serviria per si mateixa per a impulsar
una modificació del Reglament de Participació Ciutadana ni del Reglament de Govern i
Administració de l’Ajuntament de València, que constituïxen la normativa que regula
els Consells de Districte, entre altres extrems.
L’òrgan competent a què elevar la dita proposada seria el Ple de la Corporació.”
Es procedix per la Presidència a la lectura de la contestació a la moció sobre el
futur de les Juntes, que ha remés la Delegació de Descentralització:
“Respecte a la moció presentada, indicar que la regulació de les Juntes
Municipals, així com el seu funcionament es troba arreplegada en el Reglament de
Participació Ciutadana i pel Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament
de València, que constituïxen la normativa que regula els Consells de Districte, entre
altres extrems.
L’òrgan competent al qual elevar qualsevol modificació seria el Ple de la
Corporació.”
La Sra. Rubio proposa que es voten conjuntament ambdues mocions.
El Sr Grezzi, assenyala que si la Presidència està d’acord ha de votar esta moció,
sol·licitant que es trasllade a la Corporació la necessitat de modificar el Reglament,
perquè la Junta siga un verdader instrument de participació.
La Presidenta indica que el Partit Popular complix amb la llei i és el Ple, a través
de les seues Comissions, l’òrgan competent per a modificar el Reglament.
El vocal del Grup socialista, José Miravalls Mingarro, va intervindre manifestant
el seu suport a la moció, la dita proposada està en el programa electoral, assenyalant el
seu interés a ampliar-la perquè els veïns puguen intervindre en les qüestions del barri, i
siga la Junta l’òrgan que canalitze la mateixa
La Presidenta manifesta que la dita tasca és competència del Ple
Després del debat, la moció decau, al ser votada en contra pels vocals del Partit
Popular.

5.- MOCIÓ DEL GRUP EUPV SOBRE PAS DE VIANANTS EN LA
ZONA ESCOLAR DE BERNAT DESCOLL.
Comença la lectura la Sra Rubio Alcañiz, manifestant que la dita zona està
abandonada, és perillosa, per la qual cosa s’interessa si hi ha prevista alguna actuació
concreta en este sector, mostrant unes fotografies respecte d’això.

La sra Maria Irene Beneyto llig la resposta que ha traslladat la Delegació de
Circulació i Transports, en la que literalment es disposa que:
“Després de la recent renovació de l’asfalt en el carrer Bernat Descoll, s’ha
procedit a reposar la senyalització horitzontal en eixa via, millorant la situació anterior.
En concret, s’ha afegit un nou pas de vianants a l’altura del número 44. Per un altre
costat s’han afegit dos nous símbols d’advertència per presència d’escolars en la
intersecció amb Juan Ramón Jímenez”.
La Sra Rubio manifesta que hi ha hagut una confusió amb la pregunta núm 10 de
l’orde del dia, en este cas es tracta del pas de vianants en la zona escolar, necessitem
que es prenguen mesures i se senyalitze la zona, establint les mesures necessàries.
La Sra Rubio diu que la zona de Bernat Descoll s’ha senyalitzat però falta per
senyalitzar l’altra zona, pregunta per la problemàtica entorn de l’entrada de la Casa
Nofre.
El Vocal de Compromís manifesta que el 30 de setembre de 2013 van presentar
una moció en el mateix sentit en què ja la Presidenta es va mostrar favorable. Es
demanava que s’adoptaren mesures correctores i que no se si s’han arribat a complir
Donada la relació amb la pregunta sobre la millora del ferm en l’entrada a la
Casa Nofre, és este moment la presidenta contesta a la mateixa, llegint la resposta que hi
ha remés la Delegació de Coordinació de Servicis en la Via Pública i Manteniment
d’Infraestructures,:
“El carrer Bernat Descoll acaba de ser pavimentada, s’està estudiant pel
Tècnics municipals la reparació de l’entrada a la Casa Nofre.”
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat la moció.

6.-

MOCIÓ DEL GRUP EUPV SOBRE RETIRADA DE CABLEJAT

AERI.
La Sra Rubio assenyala que l’Ordenança Municipal prohibix la instal·lació
d’este cablejat per motius de perillositat, excepte causes justificades. En la zona de
Malilla i en el col·legi estan sense senyalitzar. Demanem que es prenguen mesures
respecte d’això per a evitar estes situacions de risc
La Presidenta dóna lectura a la resposta remesa per la Delegació de Coordinació
Jurídica, Ordenances y Licències, en la que literalment consta que:
”En relació amb la Moció presentada per la vocal d’Esquerra Unida al Consell
de Districte de Russafa proposant l’adopció de mesures oportunes respecte a la
instal·lació de cablejats aeris, indicar que per part de les Juntes de Districte s’estan
seguint actuacions respecte de totes aquelles denúncies que es formulen relatives a estos
cablejats. Per a això, atenent a les directrius marcades des de la Secretaria, s’observa des
de cada cas concret, una vegada girada l’oportuna visita d’inspecció, la possibilitat de

legalització o no del citat cablejat, efectuant quants tràmits i actuacions es requerixen en
cada supòsit”.
Després del debat, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat

7.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE OBERTURA DE NOU
CARRER EN LA PEDANIA DE TORRE.
El vocal D. Jose Miravalls, posa de manifest el problema de comunicació que
existix. En una part de la Torre està l’ambulatori i les persones majors per a accedir al
mateix han de desplaçar-se. Quan esta previst en el PGOU la prolongació? M’imagine
la contestació que esta prevista en el Pla General, és un tema polític els diners s’invertix
per al que volen, per exemple en les expropiacions d’una avinguda famosa.
La Presidenta assenyala que no hi ha inconvenient a portar-ho al Ple, i ho pot
plantejar qualsevol grup municipal, llegint textualment la resposta donada per la
Delegació d’Urbanisme, en la que consta que:
“El carrer l’obertura del qual se sol·licita és, en estos moments propietat privada
i constituïx àmbit vial de servici de l’edificació, de manera que el promotor ha de cedir,
en el seu moment eixe àmbit degudament urbanitzat amb tots els servicis i sense cap
cost per a l’Ajuntament.
Este àmbit de cessió obligatori afecta un sol solar i té molta edificabilitat
reconeguda pel planejament (dos edificis a cinc plantes,-planta baixa +4- i possibilitat
d’àtic per estar en zonificació d’”Ensanche9”, amb la qual cosa la viabilitat econòmica
és prou perquè amb la llicència d’edificació, el promotor òbriga, cedisca el sòl i
urbanitze el carrer”
Després de la intervenció del vocal del Grup Socialista en què assenyala que
esta qüestió demostra la inoperància de les Juntes Municipals de Districte, per part de
la Presidència s’indica que tot açò es té en compte en la delegació corresponent, al llegir
la moció es prenen interés per allò que s’ha plantejat, i es preocupen per estes qüestions.
Les mocions constructives les aprovem i les traslladem al regidor corresponent perquè
es complisquen
Se sotmet a votació i es aprovada per unanimitat.
9.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE BALANÇ DE LES
PASSADES FALLES.
El vocal representant del grup polític Compromís, Sr Grezzi, llig textualment la
moció presentada.
La Presidenta assenyala la seua disconformitat i lloa el treball que realitza la
Junta Central fallera i els Presidents de les Comissions en actes com l’ofrena etc. Llig
textualment la resposta donada per la delegació de Festes.

“Vot en contra. En primer lloc perquè moltes de les afirmacions que realitza en
el cos de la moció no s’ajusten a la realitat:
1.-Afecció a la via pública:
No totes les carpes es munten a partir del 5 de març. Moltes d’elles estan
condicionades, per la seua situació o afecció, a una data posterior.
El tall de 720 trams i 400 carrers és en la setmana Fallera (del 15 al 19 de març)
una vegada plantades totes, les falles, les carpes, zones es focs i activitats i mercat
ambulant..
És a dir la verdadera afecció són els dies de falles.
Tots i cada un d’estos emplaçaments estan autoritzats amb els informes
favorables del Servici de Transports i Circulació, Bombers, Prevenció, Protecció Civil
etc.. que garantixen l’accessibilitat i la seguretat en tots els punts.
2.-Soroll i verbenes
Les verbenes en la via pública estan unicamente autoritzades el dissabte anterior
a la setmana fallera (enguany 7/3 i del 14 al 18 de març, és a dir un màxim de 6 dies(
comptant que la majoria de les falles no realitzen verbenes i són poques les que les fan
tots els dies).
3.-Pirotècnica
Els espectacles pirotècnics estan restringits del 14 al 19 de març.
I en segon lloc perquè l’actual gestió de les falles per part dels servicis
municipals tenen com a objectiu minimitzar les afeccions a la ciutat.
1.-Autoritzacions
Totes i cada una de les activitats falleres, comporten una autorització municipal.
Les comissions falleres presenten nombrosa documentació perquè se’ls autoritze
l’activitat, entre la qual podem destacar:
Projecte oficial, firmat per Tècnic Competent (Arquitecte, Enginyer) de la
instal·lació de la carpa.
Pla detallat i tancat de totes les ocupacions en la seua demarcació fallera.
Indicant accessos, ràdios de gir, etc..
Certificats de les instal·lacions a muntar: Escenaris Unflables, .
Certificat final de tots ells.
Pla de la zona de focs, amb les distàncies de seguretat.

Aporten a la delegació de Govern tota la documentació de cada un dels
espectacles pirotècnics per a la seua autorització.
L’Ajuntament requerix informe de tots els Servicis Municipals afectats:
*Trasnportes i circulació
*Bombers i Protecció Civil
*Sanitat
*Residus
*Jardineria
Tots estos servicis indiquen primer la viabilitat de les activitats i assenyalen les
condicions per al bon exercici de l’activitat o per al muntatge de les instal·lacions,
realitzen consultes amb les comissions falleres, realitzen visites a les zones i durant el
periode faller, realitzen nombroses inspeccions a totes elles, per tal de comprovar el
correcte muntatge.
Per exemple:Inspecciones a carpes:294, Inspeccions a espectacles pirotècnics:
39, Inspeccions a espectacles pirotècnics: 39, Inspecció a llocs de menjar i
xurreries:1424.
És a dir:tot està:
Amb projecte oficial
Estudiat
Informat
Regulat
Controlat
Amb l’objectiu que tota activitat estiga amb la seua autorització corresponent,
es minimitze tota efcción a l’entorn i es preveu qualsevol eventualitat i la seua solució.”
Després de la lectura de la resposta, intervé el vocal de Compromís, Sr Grezzi,
preguntant si no creu que haja de corregir-se res. No hi ha molèsties per als veïns?
La Presidenta afirma que el poble valencià és majoritàriament faller, si pensen
una altra cosa, haurien de plantejar un referèndum.
Intervé novament el Sr Grezzi, per a manifestar que amb eixa afirmació el que
produïx és una divisió de la societat.

La Presidenta assenyala que es fan estes inspeccions per a millorar i comprovar
que tot este en regla.
El vocal del PSOE intervé per a dir que es llija bé la pregunta ja que en cap lloc
diuen que el volem que es llevar les falles. La Moció no parla de res d’això, hi ha una
total desinformació
La Presidenta afirma que efectivament hi ha grups que recolzen, el PSOE quan
estava en el poder la recolzava, els únics que estan en contra de la festa és Compromís.
El vocal de Compromis intervé manifestant la seua disconformitat ja que amb
estes afirmacions es enfronta als ciutadans
La vocal de EU, afirma que la proposta no és excloent, l’informe és merament
tècnic.
Finalitzat el debat es procedix a la votació decaient la mateixa amb els vots en
contra del Partit Popular, a favor EUPV, Compromis i PSOE.

11.- PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE ROBATORIS I
INSEGURETAT CIUTADANA EN L’ENTORN DE LA CARRERA DE LA
FONT D’ENCORTS.
El vocal Vicent Josep Puchades assenyala que és trist l’estat d’esta qüestió.
Entenem que els veïns que viuen més allà de l’àrea urbana i esta situació ha portat als
mateixos a manifestar-se. Procedix a llegir textualamen la pregunta.
Després d´esta intervenció. La Presidenta llig la resposta remesa per la
Delegació de Policia Local de València, Nota Interior de l’Intendent Principal Cap de la
2ªUnidad de Districte:
“No consten en esta Unitat les denúncies de què es parlen en el present escrit.
Hi ha Policies de Barri en la zona en els dos torns que circulen amb motocicleta
per a estendre en àmbit d’acció i comprendre una major zona.
Hi ha cases llogades pels propis veïns de la Cra. Font En Corts a súbdits de
nacionalitat romanesa, que per desconeixement de la resta de veïns, pogueren creure que
estan ocupades.
Es va produir el robatori parcial del cable de l’enllumenat, a l’estar la zona fora
del nucli urbà hi ha una major sensació d’inseguretat, reposant-se en el mínim de temps
possible.
S’han realitzat identificacions en la zona en els diferents torns d’esta Unitat, així
com en el torn de nit pel Grup GOES”

12.- PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE POSADA EN
SERVICI I ÚS DEL XALET DEL DOCTOR BARTUAL DE LA PUNTA PER LA
SUBVENCIÓ DE 120.000 € DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA..
La Presidenta entrega per escrit la contestació donada per la Delegació de
Devesa, Albufera i Pedanies, que textualment diu:
“Per la Diputació de València a través del Programa Obres de Restauració i
conservació de Béns Immobles, es va incloure per a la Pedania de la Punta el projecte,
presentat per l’Ajuntament de València, “d’Habilitació de la Casa Dr. Bartual”.
Pels Servicis Centrals Tècnics s’ha redactat el projecte de Condicionament
integral interior de l’immoble.
Per l’Alcaldia pedània i veïns en coordinació amb els tècnics municipals, es van
traslladar les necessitats d’ús del sòl de l’esmentat xalet plasmant-se en el dit projecte.
Una vegada recepcionada la subvenció s’acometará immediatament el projecte
referenciat.”
13.- PREGUNTA DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE CABLEJAT AERI
DEL CARRER DOCTOR SERRANO, AMB EXTENSIÓ A LES DE CAPELLÀ
FEMENÍA I CARLOS CERVERA
El vocal de Compromís assenyala que ja van tindre una contestació del cablejat
per correu electrònic i resulta perillós, preguntant quins tràmits s’han seguit després del
Consell de gener del 2015.
La Presidenta llig la resposta i entrega la contestació per escrit enviat per la
Delegació de Descentración:
“En relació al cablejat aeri en el carrer Carlos Cervera, s’ha girat l’oportuna
visita d’inspecció, efectuant-se informe de les actuacions en el sentit següent:
1. En la façana de l’edifici siti en C/ Carlos Cervera núm. 30, i davall les
mènsules de les cornises dels balcons de la primera planta, es troben instal·lats els
elements que a continuació es detallen:
- Cablejat vist pertanyent a la instal·lació de fibra òptica realitzada per
l’empresa operadora JAZZTEL TELECOM S.A.U, que té el seu origen en dos caixes de
connexions situades en l’edifici limítrof, entenga’s, C/ Carlos Cervera núm. 28.
- Instal·lacions de telecomunicacions de l’empresa
TELEFÒNICA D’ESPANYA S.A.U, incloent-hi dos caixes de connexions.

operador

- Cablejat vist grapejat en façana, pertanyent a la instal·lació d’enllumenat
municipal.
- Instalaciones de la companyia Iberdrola.

- Cablejat pertanyent a la instal·lació d’enllumenat del local ubicat en el
davall de l’edifici, que té continuació en l’edifici siti en C/ Tomassos núm. 7.
2. Obren en l’expedient els documents que a continuació es detallen:
- Informe de la Secció de Coordinació d’Obres en Via Pública amb data
30/04/2014, en el qual s’exposa:
- En relació a la instal·lació d’enllumenat municipal, el Servici
d’Enllumenat amb data 25/02/2014, informa que els cables del seu servici es troben
perfectament grapats a la façana des de fa molts anys.
- En relació a la instal·lació de l’enllumenat faller s’informe el Servici de
Fires i Festes per si observen alguna irregularitat.
- En relació a les instal·lacions de la companyia Iberdrola, requerisca’s a
la dita companyia perquè revise les seues instal·lacions en la façana de l’edifici per si és
procedent alguna actuació.
- En relació a la instal·lació d’enllumenat del davall de l’edifici, no és de
competència municipal.
- En relació a les instal·lacions de telecomunicacions de les companyies
Telefónica i Jazztel, s’informe a la sol·licitant que les instal·lacions són empreses
privades i que per tant els danys ocasionats a la propietat seran objecte de reclamació a
les empreses propietàries de les instal·lacions, i en cap cas a l’Ajuntament. No obstant
es trasllada la seua sol·licitud a la companyia Jazztel responsable d’ambdós
instal·lacions.
3. Així mateix, consta també en l’expedient, Recurs de Reposició interposat per
JAZZTEL TELECOM, S.A.U, a l’atenció de l’Oficina de Coordinació d’Obres i
Manteniment d’Infraestructures de l’Excm. Ajuntament de València.”
I no havent-hi més temes que tractar, i sent les 19 hores, per la Presidenta Sra.
Maria Irene Beneyto, es dóna per conclosa la sessió, iniciant-se a continuació el torn
d’intervencions veïnals, el resum el qual s’arreplega en document a part.

LA PRESIDENTA

LA SECRETÀRIA

Mª Irene Beneyto

Nuria Díez Fora

Jiménez de l’Església

