ACTA 22 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNY DEL
2012.

ASSISTENTS:
Vicepresident:
D. Vicente Aleixandre Roig
Vocals:
Grup Popular:
Sra. Elena del Rincón Beltrán
D. Alejandro Fernández-Checa Ruiz
Sra. Rosa Mª Sancho Herraiz
D. Ernesto Peris Bru
Grup Socialista:
D. José Miravalls Mingarro
Grup Compromís:
D. Vicent Josep Puchades Vila
Grup Esquerra Unida
Sra. Cristina Rubio Alcañiz
Secretari:
D. Vicente Morant Deusa

A València, sent les 18 hores del dia 27 de
juny del 2012, es reunixen en els locals de
la Junta Municipal de Russafa, situats en c./
Matías Perelló núm. 5, els components del
Consell de la Junta Municipal de Russafa
que al marge es relacionen.
Excusa la seua absència la presidenta de la
Junta Municipal senyora Maria Irene
Beneyto Jiménez de Laiglesa, per haver
patit un accident.
No assistix a la reunió, la Sra. Ana Mª
Ortells Miralles pel Grup Popular i El
senyor Wifredo Castro Hernández pel Grup
Socialista.
Assistix al ple del Consell de Districte 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 Trasllat d'informe de les possibles mesures a
adoptar sobre la passarel·la de vianants del carrer
Amparo Iturbi
3r Moció presentada pel Grup Esquerra Unida sobre
els usos dels locals municipals per part de les
associacions de veïns.
4t Moció presentada pel grup Esquerra Unida
sol·licitant l'emissió d'un fullet informatiu del pla
d'endeutament i ajust aprovat per la Junta de Govern
Local en data 11-05-12.
5t Precs i preguntes.

S'inicia la sessió pel Sr. Vicepresident donant la benvinguda a tots els assistents,
passant a tractar-se 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 amb el vot en contra del representant del grup Compromís, el senyor
Vicent Josep Puchades Vila, per entendre que l'acta no arreplegava fets succeïts en la sessió
anterior.
2.- TRASLLAT D'INFORME DE LES POSSIBLES MESURES A ADOPTAR SOBRE
LA PASSAREL·LA DE VIANANTS DEL CARRER AMPARO ITURBI.
Per part del sr. Vicepresident es realitza una breu exposició introductòria de la
situació actual de la qüestió i dels problemes existents. Al final de l'acte es va entregar als
representants dels diversos grups polítics un dossier elaborat pel Servici de Coordinació
d'Obres en Via Pública, en el que s'exposa complida i detalladament l'estat de la qüestió.
Este dossier havia sigut debatut amb anterioritat en altres comissions municipals.
3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP ESQUERRA UNIDA SOBRE ELS USOS DELS
LOCALS MUNICIPALS PER PART DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS.
Intervé en defensa de la moció la vocal del grup Esquerra Unida, la senyora
Cristina Rubio Alcañiz, exposant la conveniència d'aprovar una normativa interna que
regule tals usos, i permeta l'ús dels locals municipals per part de les associacions de veïns
amb garanties.
El representant del grup municipal Compromís, manifesta el seu criteri
favorable a la moció, per considerar-la un avanç en la participació. El representant del grup
PSPV-PSOE, sr. Miravalls Mingarro, es posiciona així mateix a favor.
Intervé el sr. Vicepresident manifestant que la qüestió objecte de debat ja es
troba regulada en la normativa en vigor. Matisant que ell entén que els locals de les juntes
municipals i els de les pedanies no són apropiats per a este tipus de reunions. Manifesta així
mateix que el local de la Junta Municipal de Russafa, per exemple té un ús i una finalitat
cultural. Per eixe motiu, en la anterior legislatura, s’havia acordat no cedir el seu ús per a
finalitats diferents a les referides.
Intervé a continuació la regidora del grup Compromís senyora Pilar Soriano
incidint en la necessitat regular este dret, que ells mateixos han exercitat com a grup polític
quan han utilitzat locals municipals.
Sotmesa la moció a votació, va ser rebutjada per 3 vots a 5, sent favorables els
vots dels grups Esquerra Unida, Compromís i PSPV-PSOE, i contraris a la referida moció
els del Grup Popular.
3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP ESQUERRA UNIDA SOL·LICITANT LA
DIFUSIÓ D'UN FULLET INFORMATIU DEL PLA D'ENDEUTAMENT I AJUST
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL L'11/05/12.
Pel sr. Vicepresident es manifesta que no procedix accedir a allò que s'ha
sol·licitat, ja que es va donar compte del que s’ha sol·licitat a tots els grups polítics en
sessió plenària celebrada el 30/03/12, sent la moció rebutjada amb els cinc vots en contra
del Partit Popular.
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En torn de rèplica, la vocal del grup Ezquerra Unida va manifestar la seua
disconformitat, afirmant que la informació que es va facilitar en la sessió plenària del
30/03/12, no respon al que s’ha demanat..
4.- PRECS I PREGUNTES
Intervé en este torn en primer lloc, el senyor José Miravalls Mingarro, del
grup PSPV-PSOE, centrant la seua intervenció en la situació del Poliesportiu de Malilla.
Considera l'intervinent que les obres d’este poliesportiu no han sigut finalitzades i que
l'oferta d'activitats esportives de les instal·lacions no cobrix la demanda existent, en
especial en el que fa a la pràctica del futbol onze, per la qual cosa sol·licita s'aclarisquen
estes qüestions per part de l'equip de govern municipal.
A continuació, es produïxen sengles intervencions per part del públic incidint en la mateixa
qüestió. El senyor Bernardo Eslava Vázquez i el senyor Rafael Olcina, insistixen en la
necessitat de finalitzar les obres en les referides instal·lacions amb la major brevetat
possible.
Pel sr. Vicepresident es manifesta que es remetrà la sol·licitud a la Fundació
Esportiva Municipal a fi de que es done resposta a les peticions formulades.
Per una de les veïnes assistents, la senyora Inés Serres, es manifesta el seu
escepticisme respecte a la solució de la passarel·la de vianants del carrer Amparo Iturbi, ja
que el cas s'havia posat en mans del Síndic de Greuges havent decretat este l'arxiu
d'actuacions. Pel sr. Aleixandre es manifesta que l'entrega del dossier als vocals dels
distints grups polítics es fa amb la finalitat d'exposar i aclarir l'estat actual del problema i
les seues possibles solucions.
A continuació intervé per part del públic assistent, la senyora Ana Betlem
Molina, manifestant la seua disconformitat respecte al contingut de l'acta de la sessió del
Consell de Districte celebrada el passat 27 de març, insistint en el fet que se li respon fora
de termini a les seues preguntes, i que no està d'acord amb les respostes que se li faciliten.
Pel Secretari se li informa que el contingut de les actes s'ajusta al que disposen
els arts. 26 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i pel que fa a les respostes que se li
donaven a les seues preguntes, des de la Delegació de Descentralització i Participació
Ciutadana, s'havia considerat convenient respondre en el sentit que es va fer.
Pel sr. Vicepresident es va manifestar que no creia convenient estendre's en el
contingut de l'Acta ja que la Presidenta de la Junta no es trobava present, no podent
exercitar el seu dret a la rèplica.
Intervé a continuació un altre membre del públic, el senyor Ernesto Mahiques
per a manifestar que en el ple anterior durant tota la sessió va tindre un policia davant
perquè no poguera gravar.
Tornant al tema de les filmacions, el vocal del grup Compromís, Vicent
Puchades, considera que estes s'haurien de permetre en els plens del Consell de Districte de
forma oficial i, que per a això, l'Ajuntament hauria d'instal·lar càmeres de gravació en les
dependències on es desenvolupen els plens. Va manifestar així mateix que, per a la
consecució d'este objectiu, presentaria una moció d'això. El sr. Vicepresident va manifestar
la seua acceptació a la dita presentació.
Una vegada més sobre el tema de les filmacions intervé la vocal del grup
Esquerra Unida, la senyora Cristina Rubio Alcanyís, manifestant que el seu grup recolzarà
sempre totes les actuacions que afavorisquen el respecte, la tolerància i els drets
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fonamentals, que personalment, no té cap inconvenient en què es graven les sessions del ple
del Consell de Districte, però que cal tindre en compte que els vocals assistents ho fan
altruistament i no de forma remunerada, per la qual cosa entén que no procedix la gravació
privada per part del públic assistent. Insistix en la necessitat promoure el respecte, la
tolerància i l'orde. En semblants termes es manifesta el vocal del grup PSPV-PSOE, el
senyor José Miravalls Mingarro sobre el tema de les gravacions.
Pel sr. Vicepresident es va insistir en la necessitat evitar tensions i crispació.
I no havent-hi més assumptes que tractar, es va alçar la sessió sent les 18 hores 48 minuts.

VºBº
EL VICEPRESIDENT DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA

SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA

Vicente Aleixandre Roig

Vicente Morant Deusa
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