ACTA 24 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DEL
2012.

ASSISTENTS:
Vice-president:
Senyor Vicente Aleixandre Roig
Vocals:
Grup Popular:
Sra. Elena del Rincón Beltrán
Sr. Alejandro Fernández-Checa Ruiz
Sra. Rosa Mª Sancho Herraiz
Sr. Ernesto Peris Bru

A València, sent les 16 hores del dia 19 de
desembre del 2012, es reunixen en els locals
de la Junta Municipal de Russafa, sitis en c./
Matías Perelló núm. 5, els components del
Consell de la Junta Municipal de Russafa
que al marge es relacionen.
No assistix a la reunió, la senyora Ana Mª
Ortells Miralles pel Grup Popular.
Assistixen al ple del Consell de Districte,
amb veu però sense vot, la regidora del grup
PSPV-PSOE, senyora Pilar Calabuig, la
regidora del grup Compromís, senyora
Consol Castillo Plaça i la regidora del grup
Esquerra Unida, senyora Rosa Albert
Berlanga.

Grup Socialista:
Sr. José Miravalls Mingarro
Sr. Wifredo Castro Hernández

Grup Compromís
Sr. Vicent Josep Puchades Vila
Grup Esquerra Unida
Sra. Cristina Rubio Alcanyís
Secretari:
Sr. Vicente Morant Deusa

Orde del Dia:
1r. Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
2n. Balanç d'execució del pressupost 2012.
3r. Moció del grup Esquerra Unida sol·licitant
informació sobre consignació pressupostària per a
entitats del barri i proposta de gestió de les dites
assignacions.
4t. Preguntes del grup Esquerra Unida sobre el
pressupost municipal referit a la Junta de Districte.
5t. Precs i preguntes

Sent les 14 hores del dia 19 de desembre del 2012 s'inicia la sessió pel Sr. Viceepresidente 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.
L'Acta de la sessió anterior celebrada el passat 4 d'octubre del 2012, s'aprova
amb l'abstenció del representant del grup Compromís, per considerar que en la dita Acta es
deixen fora algun dels arguments que l'interessat va utilitzar en la seua defensa de la moció
relativa a la situació urbanística i de salubritat pública de l'illa de cases entorn al carrer
Tomasos, entre els que cita que les mesures sol·licitades garantisquen el caràcter i ús públic
tant dels carrers Tomasos, com dels altres vials tradicionals que allí convergixen, així com
que eixe ús públic haurà de disposar d'espais per a jocs infantils. D'altra banda, afirma que la
moció sol·licitava que la conservació de l'entorn mantinga els elements urbans que donen
testimoni d'unes formes d'hàbitat tradicionals, referint-se estes als materials utilitzats.
2.- AVANÇ DEL PRESSUPOST 2013.
Per part de l'animador cultural de la Junta, el senyor Estanislao Giner, es
presenta informe relatiu a la previsió de gastos que la Junta realitza per a fer-la arribar al
Servici Econòmic i Pressupostari. Pel Secretari es dóna lectura a tal informe en què
bàsicament, es manifesta que, atesa la situació actual i l'austeritat que hem d'observar, la
proposta a fer podria ser que, almenys, es mantinga el pressupost de 2012 per a l'any que ve
en “festejos” i “premis i beques”, ja que quasi amb tota seguretat, tampoc haurà partida de
subvencions per al 2013.
Es va suscitar una breu discussió, després de la qual, va quedar clar que
l'informe es remetria al Servici Econòmic i Pressupostari seguint les raons i arguments
expressats per l'Animador Cultural. El contingut del referit informe va ser aprovat amb 5
vots favor del Partit Popular i 4 en contra, emesos pels grups Socialista, Compromís i
EsquerraUnida. S'unix l'informe la present Acta.
3. CONTESTACIÓ A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP ESQUERRA UNIDA
SOL·LICITANT INFORMACIÓ SOBRE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A
ENTITATS DEL BARRI I PROPOSTA DE GESTIÓ DE LES DITES ASSIGNACIONS.
Pel sr. Vice-president es procedix a donar resposta a la dita moció, de
conformitat amb allò que s'ha informat per la Delegació de Pressupostos i Política Tributària i
Fiscal. En tal informe es detallen les quantitats assignada a la Delegació de Descentralització
i Participació Ciutadana i les assignades a inversions en el conjunt de la ciutat. Per la vocal
d'Esquerra Unida, la senyora Cristina Rubio Alcanyís, es respon que precisa saber quina és la
consignació pressupostària concreta que es va a destinar a les associacions ciutadanes del
barri. La moció va ser rebutjada amb 5 vots del Grup Popular i 4 en contra, procedents de la
resta dels grups polítics.
4. PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP ESQUERRA UNIDA SOBRE EL
PRESSUPOST REFERIDES A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE.

Pel sr. Vice-president es procedix a entregar la resposta a les dites preguntes
emesa amb data 17 de desembre del 2012 per la Delegació de Pressupostos, Política
Tributària i Fiscal. S'adjuntes les respostes oferides en la present Acta.
A continuació, tant pel representant del grup municipal PSPV-PSOE, com el del
grup Compromís, es van sol·licitar explicacions relatives a la no inclusió en l'orde del dia de
les mocions que havien presentat els seus grups polítics amb dades de registre d'entrada
d'11/12/12 i 13/12/12, respectivament, perquè entenien que, d`acord amb el que disposa
l'art.102-2é del Reglament Orgànic del Ple, consideraven que havien sigut presentades dins
de termini.
Pel Secretari es procedix a entregar als distints representants dels grups polítics
fotocòpia de la Nota interior de la Secretaria General de 03/03/12 en la que s'indica que la
Junta de Portaveus reunida el 28 de desembre del 2011 va adoptar, entre altres extrems, un
acord pel qual s'interpreta que les mocions a tractar en els Consells de Districte han de
presentar-se en la Secretaria del Consell fins a les 14 hores del dia anterior al de convocatòria
de la sessió, per aplicació analògica, no literal, de l'art. 120-2é del Reglament Orgànic del
Ple. A este respecte es recorda que la convocatòria del Consell de Districte és de data
10/12/12, i les mocions van ser presentades amb posterioritat, si bé per a complir a allò que
s'ha pactat en la referida Nota Interior, hauria d'establir-se fixar-se un període habitual de
convocatòria dels plens del Consell de Districte.
Pel Sr. Vice-president s'informa que les mocions han sigut tramitades i seran
contestades en el pròxim ple del Consell de Districte. A instància d'un vocal, concreta que la
Nota Interior en què es contenen les directrius relatives als terminis per a la presentació de les
mocions va ser firmada pel Secretari General del Ple. Pels vocals del PSPS-PSOE, se
sol·licita, no obstant, que les mocions presentades siguen llegides en el Ple del Consell de
Districte, a la qual cosa el sr. Vice-president respon que no ho considera convenient, ja que
seran objecte de debat en el pròxim Ple.
I sent les 16 h. 43 m. del dia amunt assenyalat, pel sr. Vice-president, es dóna
per alçada la sessió en el lloc i data indicats; no obstant, pel senyor Giuseppe Grezzi,
portaveu suplent del grup Compromís, s'indica que no s'havia esgotat el torn d'intervencions,
ja que el vocal del seu grup havia sol·licitat la paraula. Estes incidències quedaren reflectides
en el document referent a les intervencions veïnals que es procedix a redactar a continuació.

EL VICEPRESIDENT DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA
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VICENTE ALEIXANDRE ROIG

VICENTE MORANT DEUSA

