ACTA NÚM. 28 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
CELEBRADA EL DIA 9 DE DESEMBRE DEL 2013.

ASSISTENTS:
A València, sent les 16 hores del dia 9 de
Vice-president:

desembre del 2013, es reunixen en els locals
de la Junta Municipal de Russafa, sitis en c./

-Senior Vicente Aleixandre Roig

Matías Perelló núm. 5, els components del
Consell de la Junta Municipal de Russafa

Vocals:

que al marge es relacionen.
No assistix a la reunió per causa justificada,

Grup Popular:

el senyor Alejandro Fernández-Checa Ruiz
pel grup popular.

-Senyora. Elena del Rincón Beltrán

Assistix al ple del Consell de Districte, amb

-Senyora Ana Mª Ortells Miralles

veu però sense vot, la regidora del grup

-Senyor Ernesto Peris Bru

PSPV-PSOE, senyora Pilar Calabuig.

-Senyora Rosa María Sancho Herráiz
-Senyor Bruno Pérez Rubio
Orde del Dia:
1r.Debat de l'estat i situació del Districte.

Grup Socialista:

-Senyor José Miravalls Mingarro
-Senyora Elisa Vàlua Cotanda

Grup Compromís
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-Senyor Vicent Josep Puchades Vila

Grup Esquerra Unida

-Senyora Cristina Rubio Alcanyís

Secretari:

-Senyor Vicente Morant Deusa

En la data i hora dalt indicada, pel sr. President en funcions s'inicia la sessió donant
la benvinguda a tots els assistents, passant a tractar l'únic punt de l'orde del dia del Ple
Extraordinari del Consell de la Municipal de Districte.

1.-

DEBAT

DE

L'ESTAT

I

LA

SITUACIÓ

DEL

DISTRICTE.…………………………………………………………………………………
…………………

De conformitat amb el que disposa la normativa en vigor, intervé en primer
lloc la senyora Cristina Rubio Alcanyís, en representació del grup municipal d'EUPV.
Inicia la seua intervenció criticant l'hora de celebració del Ple ja que este
horari dificulta en gran manera la participació ciutadana al no permetre a una gran part dels
ciutadans la seua assistència per coincidir amb l'horari de treball. Assenyala a més, que
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l'haver fet coincidir el Ple Ordinari i l'Extraordinari en la mateixa data vulnera l'acord de la
Junta de Portaveus relatiu a les dates de celebració del Consell Ordinari.
Indica a continuació que, al seu parer, els dos anys de govern del Partit
Popular s'han caracteritzat per una insuficient inversió en els barris. Que el referit govern
tan sols es preocupa del retall del deute, havent-se originat per això una situació de falta de
neteja generalitzada en els barris, en els col·legis i l'estat lamentable dels parcs i jardins en
la ciutat.
Afig que el pressupost destinat als col·legis s'ha reduït en un 20% i que el destinat a servicis
socials no s'ha incrementat a pesar de la major demanda que estos exigixen.
A continuació indica l'estat d'abandó en què, al seu parer, es troben els carrilsbici i el patrimoni natural valencià, incidix en la falta d'infraestructures, la inexistència d'un
pla de suport a la vivenda protegida i l'augment d'un 10% dels impostos, sense que esta
pujada es reflectisca en una millora dels servicis prestats.
En el seu torn d'intervenció, el senyor Vicent Josep Puchades, pel grup
“Compromís, manifesta que, segons la seua opinió, el Partit Popular ha convertit el
concepte de participació en paper mullat, ja que este grup desconeix acords del Consell de
Ministres d'Europa als que s'ha adherit, no permetent amb la seua gestió obscura i prepotent
–indica- la participació ciutadana, ja que esta se sotmet a criteris reglamentistes que
impedixen la participació dels ciutadans en la presa de responsabilitats.
Afig que s'han vist obligats a convocar un Ple Extraordinari davant de la
ineficàcia dels plens ordinaris. Que l'oposició es veu obligada a treballar sense mitjans i que
no tenen la possibilitat de conéixer les propostes d'altres grups polítics o dels veïns.
Considera així mateix que els horaris que s'establixen van dirigits a burlar la participació i
que, en el present cas, s'ha infringit un acord de la Junta Municipal de Portaveus relatiu a
les dates de convocatòria dels Consells Ordinaris.
A continuació exposa que els més de 25.000 habitants dels “Pedanies del Sud”
haurien de tindre el mateix accés als servicis de l'EMT que els de la resta de la ciutat. Que
dits ciutadans estan així mateix exclosos de la xarxa de Valen-bici. Sol·licita que es rescate
la concessió administrativa que impedix l'accés de l'EMT a dits poblats.
A continuació critica les actuacions que s'han dut a terme en “La Punta” que
considera negatives, citant expressament la sentència del TSJCV, relativa a esta qüestió.
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En el següent torn, pren la paraula la senyora Elisa Vàlia Cotanda, en nom i
representació del grup municipal PSPV-PSOE, exposant en el seu criteri, les deficiències
que s'observen en els barris del Districte. Indica que alguns barris s'abandonen, mentre
altres sí que reben els servicis adequats.
En matèria d'educació, sol·licita que l'ajuntament suplisca la inactivitat d'altres
administracions.
Pel que es referix a la situació del transport i les seues infraestructures en la
ciutat, critica el caràcter monocéntrico de la xarxa de transports i demana la implantació
d'un sistema policéntrico, incidix en la falta d'aparcaments i l'abandó de la línia T-2 del
metro.
A continuació manifesta la seua disconformitat amb l'hora fixada per a la
celebració del Ple Extraordinari del Consell de Districte. Explica que, en el seu criteri, s'ha
vulnerat l'acord de la Junta Municipal de Portaveus relatiu a la data de celebració dels
Consells de Districte. Que totes estes actuacions es duen a terme per a evitar que l'oposició
puga presentar mocions i denoten una utilització partidista de les juntes municipals que es
van crear per a servir els veïns i no per al seu ús partidista.
Presa la paraula en representació del grup popular el president en funcions, el
senyor Vicente Aleixandre per a manifestar que el Ple Extraordinari s'ha convocat de
manera oportunista per l'oposició aprofitant la sol·licitud de convocatòria formulada per
diverses associacions en l'àmbit del districte del Marítim. Indica en tot cas que la data i hora
de convocatòria han sigut les que s'han considerat més oportunes i que s'adapten al que
disposa la normativa vigent en matèria de participació ciutadana.
Assenyala a continuació que el seu grup hi ha invertit més de 850 milions
d'euros en els barris del Districte sense realitzar discriminacions entre ells i afectant estes
inversions a un ampli sector de servicis: infraestructura, biblioteques, centres per a persones
majors, etc. Matisa a continuació, que les dades relatives a les inversions efectuades poden
ser demanats als òrgans municipals competents.
Respecte a la qüestió del rescat de la concessió del servici de transport a les
pedanies del Sud, indica que la dita concessió va ser atorgada pel ministeri competent en el
seu dia i que no es pot fer una altra cosa que esperar el venciment de la concessió per a
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assumir el servici, com així es va fer quan va véncer la concessió atorgada a l'empresa
Tomás Rubio que en aquell moment gestionava el servici a “l'Oliveral” i Pinedo.
Respecte a la normativa en vigor en matèria de participació ciutadana recorda
que esta va ser consensuada en el seu dia amb els partits amb representació en
l'Ajuntament, matisant que en aquell moment els grups “Esquerra Unida” i “Compromís ”
no tenien representació municipal i que, en tot cas, la normativa en vigor en l'actualitat
permet la participació ciutadana, existint òrgans creats a este efecte com el Consell
Econòmic i Social.
En el corresponent torn de replica, la vocal d'EU, la senyora Cristina Alcanyís
manifesta que el pressupost en educació s'ha reduït un 20%, i que no s'ha incrementat el
destinat a servicis socials. A continuació enumera les carències que considera més
rellevants com la inexistència d'un Centre per a majors en “La Fonteta”, l'inici del Parc
Central, la remodelació pendent de la plaça Manuel graner, l'haver deixat sense ús l'edifici
que albergava el col·legi mestre Serrano, la falta de punts de llum en “El Saler”, etc,
considerant que la gestió de l'equip de govern ha sigut molt negativa.
En el seu torn de rèplica, el senyor Vicent Josep Puchades, pel grup
“Compromís” incidix que són moltes les qüestions pendents de resoldre o mal resoltes,
assenyalant específicament l'existència de bases de contenidors al “Tremolar”, l'existència
d'empreses contaminants en la zona, la poca atenció que el grup popular presta a la
salvaguarda del terreny agrícola en el terme municipal de València, i el no funcionament de
la biblioteca prevista per a “EL Castellar”
Sol·licita que se li aclarisquen les raons per què s'ha incomplit l'Acord de la
Junta de Portaveus i explicitant que no hi ha garanties de transparència.
La senyora Elisa Valia , en representació del grup PSPV-PSOE, exposa en el
seu torn de rèplica que en el Districte s'ha invertit bàsicament en voreres i enllumenat, però
que les inversions han de ser finalistes, que és una qüestió de prioritats, no d'euros.
Pel que fa a la participació ciutadana manifesta que el seu grup està a favor de
la participació i que si les circumstàncies i el canvi de la situació requerixen la modificació
de la normativa, esta ha d'escometre's immediatament.
El senyor Vicente Aleixandre, en representació del grup popular, tanca el torn
per a manifestar que, segons la seua opinió, la participació es garantix i està oberta a la
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ciutadania. Que s'han dut a terme inversions i millores en els barris. Respecte a la qüestió
de l'enllumenat en el “Saler” indica que hi ha un acord respecte d'això atesa la consideració
de parc natural de la zona. En eixe moment es produïx una discussió amb la vocal de
“Esquerra Unida” sobre la qüestió.
En relació a les bases de contenidors indica que ja no estan a Castellar, haventse traslladat a Riba-roja.
A continuació cita els 4 milions d'euros invertits en l'edifici de l'Alcaldia de
Castellar, havent-se habilitat la planta baixa perquè les bandes de música puguen assajar i
que hi ha una biblioteca en funcionament en la zona.
Respecte a la protecció de l'horta afirma que està protegit el 83% del terreny
qualificat com a horta al que cal afegir una franja de cinc-cents metres fins al límit amb el
sòl urbà, fins al bypass de la circumval·lació sud, sent la resta del terreny totalment protegit
per estar inclòs en l'àmbit del parc Natural de l'Albufera.
I havent-se arribat al final del debat, es va procedir a alçar la sessió.

PRESIDENT EN FUNCIONS

SECRETARI DE LA JUNTA

DE LA JUNTA MUNCIPAL

MUNICIPAL DE RUSSAFA

DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE RUSSAFA

VICENTE ALEIXANDRE ROIG

VICENTE MORANT DEUSA
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