ACTA NÚM. 27 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL DIA 30 DE
SETEMBRE DEL 2013.

ASSISTENTS:

A València, sent les 16 hores 39 minuts del
dia 30 de setembre del 2013, es reunixen en

Presidenta:

els locals de la Junta Municipal de Russafa,
sitis en c./ Matías Perelló núm. 5, els

Senyora Mª Irene Beneyto Jiménez de

components del Consell de la Junta

Laiglesia

Municipal de Russafa que al marge es
relacionen.

Vocals:

No assistixen a la reunió per causa
justificada, el senyor Alejandro Fernández-

Grup Popular:

Checa Ruiz pel grup popular, el senyor José
Miravalls Mingarro i la senyora Elisa Valiaa

Senyora. Elena del Rincón Beltrán

Cotanda pel grup socialista.

Senyora Ana Mª Ortells Miralles

Assistixen al ple del Consell de Districte,

D. Ernesto Peris Bru

amb veu però sense vot, la regidora del grup

Senyora Rosa María Sancho Herráiz

PSPV-PSOE, senyora Pilar Calabuig, i la
regidora del grup Compromís senyora Pilar
Soriano.

Grup Socialista:
Orde del Dia:

D. Josep Vicent Alcaide Olmos

1r.Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
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2n.Moció presentada pel grup PSPV-PSOE relativa a
la il·luminació en el parc “La Fonteta”..

Grup Compromís

3r. Moció presentada pel grup PSPV-PSOE relativa
al jardí nou de “La Fonteta”.
4t.Moció presentada pel grup PSPV-PSOE relativa a

D. Vicent Josep Puchades Vila

la situació de l'ensenyança en el districte en l'inici del
curs 2013/2014.

Grup Esquerra Unida

5t. Moció presentada pel grup “Esquerra Unida”
relativa a la neteja, manteniment i seguretat del carril
bici que transcorre des de València als poblats del

Senyora Cristina Rubio Alcanyís

Sud.
6t. Moció presentada pel grup Compromís relativa al

Secretari:

registre audiovisual dels Plens del Consell de
Districte.

D. Vicente Morant Deusa

7m. Moció presentada pel grup Comprromís relativa
a la millora de la seguretat vial del pas de zebra per a
accedir al parc del carrer Bernat Descoll en el barri
de Malilla.

Precs i preguntes.

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.
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Amb caràcter previ, pel senyor Vicent Josep Puchades Vila, del grup
Compromís, s'indica que en acta de la sessió anterior no es fa referència a la seua
intervenció relativa a la no adequació de l'horari de convocatòria a les possibilitats
d'assistència del públic en general, sol·licitant que els plens se celebraren en un horari més
coincident a les necessitats de tots.
Per la Presidenta se li respon que per problemes d'agenda, esta és l'única hora
que ha pogut ser habilitada; no obstant, es procuraria adaptar l'horari, d'acord amb les
disponibilitats de la seua agenda. Per senyora Pilar Calabuig s'insistix en la necessitat
afavorir la participació ciutadana.
Després d'haver manifestat el Secretari que s'arreplegaria en acta la
intervenció del sr. Puchades, es va procedir a aprovar esta per unanimitat.

2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PSPV-PSOE RELATIVA A LA IL·LUMINACIÓ
DEL PARC DE LA FONTETA.

Es procedix per part del sr. Alcaide a la defensa de la moció. Manifesta que el cablejat
existent en l'esmentat parc ha sigut robat diverses vegades. Sol·licita que es procedisca a
reposar els cables robats, i s'habilite la consegüent dotació pressupostària. Manifesta que, si
bé es va instal·lar un generador amb motiu de les festes patronals, les solucions provisionals
no resolen el problema, i que hi ha diverses reclamacions veïnals respecte d'això.
A continuació, per la senyora Presidenta s'indica que s'han efectuat moltes
obres i instal·lacions en la ciutat i que hi ha dificultats per al manteniment de totes elles,
sobretot si es té en compte l'actual situació econòmica.
Pel senyor Secretari es procedix a la lectura dels informes emesos respecte
d'això per la Delegació d'Enllumenat, Servici de Parcs i Jardins i Gestió de Residus Sòlids i
Neteja. En tals informes s'exposen les accions dutes a terme per les distintes delegacions i
servicis en l'àmbit de les seues competències.
A continuació s'entra en un procés de discussió amb la finalitat de consensuar
una moció alternativa, intervenint bàsicament en ell, el sr. Alcaide i la senyora Beneyto.
Finalment, després de diverses matisacions i explicacions respecte a la seguretat en les
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instal·lacions i la dotació pressupostària per al manteniment del jardí, s'aprova per
unanimitat, la moció següent:
“Instar a les delegacions competents a fi de que sol·liciten la dotació de les
corresponents partides pressupostàries amb la finalitat que es puguen reposar els elements
deteriorats i robats en el parc de La Fonteta, així com les necessàries per a atendre a les
cures i manteniment del parc”.

3.- MOCIÓ PRESENTADA PER ELGRUPO PSPV-PSOE RELATIVA AL
JARDÍ NOU DE “LA FONTETA”.

Pel que fa al contingut d'esta moció, es va acordar per consens que se
sol·licitaren les mateixa mesures de protecció que s'han sol·licitat respecte al parc de “La
Fonteta.”
Previ a l'adopció de l'acord, pel Secretari es va procedir a la lectura dels
informes emesos respecte d'això per les Delegació de Parcs i Jardins i d'Enllumenat emeses
en resposta al que sol·licita.

4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PSPV-PSOE RELATIVA A LA
SITUACIÓ DE L'ENSENYANÇA EN EL DISTRICTE EN L'INICI DEL CURS
2013/2014.
Intervé en defensa de la moció, el representant del grup PSPV-PSOE, sr.
Alcaide, exposant les deficiències que, entén, existixen en l'àmbit de l'educació, concretant
estes en el deficient manteniment dels centres, que concreta en el districte en el CEIP
“Pablo Neruda”.
Manifesta així mateix que al deteriorament de les instal·lacions se suma la
falta de construcció de centres nous, per la qual cosa s'haurà de procedir a la inspecció dels
centres, a la dotació pressupostària corresponent per a la normalització del servici i a la
construcció dels centres educatius nous que es precisen.
Per la Senyora Presidenta es manifesta que eixa moció ja havia sigut
presentada en el Ple de l'Ajuntament. Indica així mateix que el seu partit no podia
subscriure el contingut de la moció ja que, tal com ha indicat la Delegació d'Educació, allò
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que s'ha sol·licitat en la moció no és competència municipal. Pel Secretari es procedix a la
lectura de l'informe emés per la Delegació d'Educació en resposta a la moció presentada.
Per la senyora Presidenta se sol·licita que es demane la contestació a la moció presentada
davant del ple de l'Ajuntament, la qual cosa així s'acorda. Intervé la regidora Sra. Calabuig
indicant que els ajuntaments sí que tenen competències pel que fa al manteniment dels
centres i que hi ha col·legis de titularitat municipal. La Senyora Elena del Racó intervé per
a matisar que han de ser els directors dels col·legis els que han de passar els parts de
deficiències a l'ajuntament. Finalment, la moció és rebutjada amb els vots a favor dels
grups PSPV-PSOE, Compromís i Esquerra Unida i el vot en contra del Grup Popular,
matisant este grup polític que el seu rebuig es deu al fet que el tema no és de la
competència municipal i demanant una vegada més, la resposta donada en el ple municipal
a esta qüestió.

5.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP “ESQUERRA UNIDA” RELATIVA A LA
NETEJA, MANTENIMENT I SEGURETAT DEL CARRIL-BICI QUE TRANSCORRE
DES DE VALÈNCIA ALS POBLATS DEL SUD.

Intervé en defensa de la moció la senyora Cristina Rubio Alcanyís, en representació del
grup Esquerra Unida. Manifesta que el citat carril-bici no reunix condicions de seguretat i
neteja i que no ha estat finalitzat correctament ja que, en el seu tram final, a l'altura del
Saler, travessa zones transitades per vianants amb voreres, un parc i una parada d'autobús.
Pel Sr. Secretari es procedix a la lectura de la contestació donada respecte d'això pel Servici
de Circulació i Transports.
Intervé a continuació la sra. Mairén Beneyto per a mostrar la seua conformitat
als punts 1r i 2n de la moció relatius a la neteja, seguretat i senyalització del carril-bici. Es
consensua així mateix que es remeta escrit a la Conselleria d'Infraestructura i Transports
sol·licitant-li procedisquen a la terminació del carril-bici en el seu tram final.
Els acords adoptats en estos punts van ser presos per unanimitat de tots els
grups polítics.
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6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS RELATIVA AL
REGISTRE AUDIOVISUAL DELS PLENS DEL CONSELL DE DISTRICTE.

Intervé en defensa de la moció el representant del referit grup polític, el senyor
Vicent Josep Puchades Vila. Cita en suport dels seus arguments els arts. 120 i ss. del
Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de València, l'art. 20 de la Constitució
Espanyola sobre el dret a la informació i la sentència del Tribunal Constitucional 159/1986
i finalitza la seua intervenció sol·licitant que per part de l'Ajuntament es registren i es
publiquen en la web municipal les sessions del Consell Municipal de Districte.
Per la senyora Presidenta es manifesta que, en principi, no li pareix malament
que es graven les sessions del Consell de Districte a través d'un canal municipal i que, en
tot cas, es tracte d'evitar situacions de tensió viscudes amb anterioritat al pretendre gravar
determinades persones les sessions de manera privada. Per la regidora del grup Compromís,
Sra. Soriano s'indica que la gravació podria contribuir a reduir eixa tensió. La sra. Beneyto
indica que la gravació podria oferir als ciutadans que no han pogut assistir personalment, la
possibilitat de conéixer el que debat.
Per part del Sr. Secretari es procedix a la lectura de la resposta donada a la
moció pel Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, en la que s'indica que,
d'acord amb el que disposa l'art. 64 del Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de
València i, ja que es tracta d'una proposta efectuada en diverses juntes municipals,
procediria el seu debat en la Junta de Portaveus.
Per la totalitat dels grups polítics es va manifestar la seua conformitat a què el
tema siga tractat en la Junta de Portaveus.

7. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS RELATIVA A LA
MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL DEL PAS DE ZEBRA PER A ACCEDIR AL
PARC DEL CARRER “BERNAT DESCOLL” EN EL BARI DE MALILLA..

Pel sr. Puchades, es procedix a la defensa de la moció. Considera que l'accés a
l'esmentat parc constituïx un punt negre per a la seguretat vial, ja que al parc accedixen
molts xiquets procedents del col·legi públic Pablo Neruda i altres centres privats existents
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en la zona, existint com a únic accés una pas zebra escassament visible per als vianants i els
automobilistes a causa del desgast de la pintura en el referit pas zebra. Considera que el pas
d'autobusos agreuja la situació i sol·licita que pels tècnics municipals es procedisca a
l'estudi i posada en pràctica de les correccions i obres necessàries.
A continuació, pel sr. Secretari es procedix a la lectura de l'informe emés
respecte d'això per la Delegació de Circulació i Transports.
Com vullga que en tal informe es parla de la col·locació de senyals especials
per a avisar als conductors de la presència de xiquets, el sr. Puchades considera que la
instal·lació dels dits senyals no és prou, sol·licita mesures alternatives.
La sra. Mayrén Beneyto es declara favorable a tal plantejament i proposa
instar a la Delegació de Circulació i Transports l'adopció de mesures que vagen més lluny
de la simple senyalització. El Sr. Puchades sol·licita que s'establisca un termini per a la seua
adopció, a la qual cosa la senyora Beneyto respon que no és partidària d'imposar un termini
als tècnics municipals, aprovant-se que es remeta escrit a la Delegació de Circulació i
Transports en els termes proposats per la senyora Presidenta.
A continuació es va tractar la moció presentada pel grup Compromís relativa a
la retirada de l'escut franquista del col·legi “Juan de Ribera”. Prèviament, pel Sr. Secretari
es van explicitar els motius per què entenia que la moció s'havia presentat fora de termini;
no obstant, la sra. Presidenta va manifestar que no tènia inconvenient a tractar el tema, la
qual cosa es du a terme a continuació. Va proposar que el Ple del Consell de Districte
hauria de dirigir-se al director de l'esmentat col·legi públic indicant-li que l'escut no
s'ajustava a la legislació vigent, però que no subscrivia la moció en els termes presentats pel
grup Compromís pel que fa a l'exigència definitiva i inapel·lable de l'escut.
Es va aprovar finalment que es remetria l'escrit en els termes indicats per la
Presidenta, amb els vots a favor del Partit Popular.
Finalitzat l'acte, i sent les 17 hores, 40 minuts es procedix a l'obertura del torn
d'intervencions veïnals, el resum de les quals queda arreplegat en document a banda.
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LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

SECRETARI DE LA JUNTA

MUNICIPAL DE RUSSAFA

MUNICIPAL DE RUSSAFA

Mª IRENE BENEYTO JIMÉNEZ DE

VICENTE

MORANT

DEUSA

LAIGLESIA
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