ACTA NÚMERO HUITANTA-SIS CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ, CELEBRADA EL 1 D’OCTUBRE DE
2014

ASSISTENTS:
President:
D. SILVESTRE SENENT FERRER (PP)
Vicepresident:
D. FELIX CRESPO HELLÍN
Vocals:
Dª MARISOL VIVO LOZANO (PP)
Dª LUCILA TALENS SALAS (PP)
D. JOSÉ A. LÓPEZ MATEU (PP)
D. ANTONIO RODRIGUEZ PARRILLA (PP)
Dª JOSÉ M. ORTA CID (PP)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
Dª Mª LUISA PARRILLA GIMÉNEZ (PSOE)
D. FRANCISCO ROMERO COLOMER (EU)
D. JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMIS)
Secretari:
D. PEDRO LLOPIS NARBÓN

Assisteix com a vocal suplent Dª Mª Luisa Parrilla Giménez per Dª Cristina
Escribano García (PSOE).
En la ciutat de València, sent les 18,00 hores del dia 1 d'Octubre de 2014, es reuneixen
en la Seu de la Junta Municipal d'Exposició, en sessió ordinària, prèviament citats, els
membres del Consell de la Junta Municipal d'Exposició que a dalt es detallen amb el
següent Ordre del Dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.- Mocions:
- Conjunta dels Grups Socialista, Compromís i EUPV: Inici del curs en el Col·legi
Municipal de Benimaclet
- Grup EUPV: Ajuda a les festes populars.
- Grup Compromís: 1) Retirada i substitució de la porxada d’Uralita del CEIP Carles
Salvador; 2) Cablejat aeri de les façanes dels edificis per part de les empreses de fibra
òptica; 3) Senyalització de les zones 30/20 seguint la normativa de la DGT que entrarà
en vigor pròximament.
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3.- Precs i preguntes:
- Grup Compromís: 1)Reparació i manteniment de les torres de la Plaça de Saragossa;
2)Descampat de l'Ermita de Sant Jerònim; 3)Manteniment i rehabilitació de l'edifici de
la Patatera; 4) Caiguda de palmeres i arbres a l'estiu ; 5) Manteniment de la zona de
jocs infantils del Parc d’Orriols; 6) Insalubritat i contaminació acústica zona Av.
Menéndez i Pelayo.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de l'acta de la sessió anterior de 2
de Julio de 2014, juntament amb l'ordre del dia de la present convocatòria, aprovant-la
per unanimitat.
2.- MOCIONS
Conjunta dels Grups Socialista, Compromís i EUPV:
-Assumpte: Inici del curs al Col·legi Municipal de Benimaclet.
Proposta: Que es garantisca la continuïtat de les dues unitats previstes en el Col·legi
Municipal de Benimaclet per a donar una resposta adequada a la demanda
d'ensenyament dins del PPEC de Benimaclet.
Resposta: En contestació a la qüestió plantejada, significar que per Acord de la Junta
de Govern Local nombre I-113 de data 31 de juliol de 2014 s'acorda comunicar a la
Direcció general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, el cessament provisional de l'activitat educativa d'un aula de segon cicle
d'infantil de tres anys, per al pròxim curs escolar 2014-2015, efectuant-se aquesta
notificació a l'Adreça de Centres Docents en data 1 d'agost de 2014 i a la Inspecció
Educativa el 8 de setembre de 2014.
L'adopció del present acord ve motivada per la matrícula existent en el centre escolar
fins avui de l'adopció del present acord i una vegada finalitzat el període ordinari de
matriculació en els centres.
Per a la defensa d'aquesta moció, el vocal Sr. Romero li cedeix la paraula a Dª Mª Pilar
Romero, que, en representació del ’AMPA del Col·legi, llig un escrit en el qual, després
de plantejar la situació existent en el centre, sol·licita que no s'elimine l'aula d'educació
infantil de 3 anys, i que es defense el dret dels nostres fills i filles a una educació
pública integradora i de qualitat.

Per part de cadascun dels Grups Polítics es dóna suport a la moció presentada i
recolzen les peticions formulades.
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EL Sr. President informa que aquest tema ja es va tractar en el Ple de l'Ajuntament,
que en el mateix va intervenir també l’AMPA de Col·legi, i el Regidor d'Educació va
respondre que aquesta és una qüestió la competència de la qual li correspon a la
Conselleria d'Educació i que l'Ajuntament ha de respectar les seues decisions.
I dit açò, i després de conversa mantinguda amb el Regidor d'Educació, presenta una
moció alternativa que consistiria a intentar solucionar la qüestió plantejada,
comprometent-se a parlar-ho amb la Conselleria d'Educació.
Sotmesa a votació aquesta moció alternativa, es produeix el següent resultat:
- Vots a favor: 7, els de els vocals, President i Vicepresident del PP.
- Els vocals del Grup Socialista, Compromís i EUPV no manifesten el seu vot.
Queda, per tant, aprovada aquesta moció.

GRUP EUPV:
1) Assumpte: Ajuda a les festes populars.
Propostes: a) Que l’Ajuntament, a través de les Junta Municipals, assessore i
col·labore en la tramitació administrativa a les associacions veïnals i entitats
ciutadanes en la realització de les festes populars dels barris; b) En cas que
l'Ajuntament dega el pagament d'alguna subvenció a entitats i associacions,
que aquest deute servisca, en la part proporcional, com a fiança; c) En el
supòsit d'haver de fer efectiva la fiança, que aquesta siga compensada, si és el
cas, del deute contret per l’Ajuntament amb associacions i entitats.
Resposta: Primera.- D'una banda, les Juntes de Districte vénen tramitant la
celebració de festes que elles mateixes organitzen per a fomentar la
participació dels veïns del districte i sempre atenent a l'interès dels diferents
sectors de la població (concursos de relat, fotografia, pessebres, festivals de
bandes…).
D'altra banda, des del Servei de Descentralització es tramiten totes les
sol·licituds de festes presentades per Associacions inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats.
Amb data 2 d'agost de 2014 va entrar en vigor l'ordenança municipal
reguladora de l'ocupació del domini públic municipal. Tant amb la normativa
anterior com amb la nova des d'aquest Servei es vénen informant a tots els
peticionaris de la documentació que es precisa per a la celebració de cadascun
dels esdeveniments, estant a la disposició del ciutadà i utilitzant els mitjans
que resulten més accessibles per al mateix tant per a la recepció de qualsevol
document que es requerisca com per a la remissió de les notificacions que es
practiquen.
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Segona i tercera.- Es podrà accedir seguint el següent procediment:
Quan una vegada siga ferma el deute de l'Ajuntament amb l'entitat o
associació, aquesta podrà instar a l'Ajuntament al fet que la mateixa o la part
proporcional, si escau, puga convertir-se en fiança. Que li seria retornada una
vegada concloga l'objecte afermat i no existisca inconvenient per a la seua
devolució, en cas contrari, d'haver de procedir a confiscar-se de la fiança, ja
siga íntegrament o proporcionalment, l'Ajuntament actuarà com si executara
una fiança.
Sense sotmetre's a votació la moció plantejada, s'entén que la mateixa decau.

GRUPO COMPROMÍS:
1) Assumpte: Retirada i substitució de la porxada d’uralita del CEIP Carles
Salvador.
Propostes: a) Que l’Ajuntament de València, com a responsable del
manteniment de les instal·lacions de les escoles públiques del Municipi, es faça
càrrec de la retirada de la porxada, seguint la normativa vigent de retirada per
una empresa especialitzada, i el més ràpid possible se substituïsca la porxada
d’uralita per un altre d'un material no contaminant; b) Que en cas que aquestes
qüestions no siguen competència de l'Ajuntament, siga el garant i exigisca dels
responsables que els tràmits es realitzen el més ràpid possible, perquè en
aquest cas és més important la salut dels nostres xiquets que la possible
disputa entre competències de diferents administracions.
Resposta: En contestació a la qüestió plantejada, significar que des d'aquest
Ajuntament i a través del Consell Escolar Municipal, s'elaboren i es realitzen les
propostes corresponents quant als centres escolars públics de la Ciutat de
València, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes.
En relació amb l'anterior, significar sobre aquest tema que no procedeix que
aquesta Corporació assumisca competències que no té expressament
atribuïdes per Llei Orgànica. Per si no fos prou, indicar que l'Ajuntament no té
atribuïda competència alguna com a garant de la prestació del servei educatiu,
atès que l'Administració Educativa competent en aquest cas és la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport.
No obstant l'anterior, açò no obsta al fet que des d'aquest Ajuntament, done
trasllat de la petició cursada a la Conselleria d'Educació.
2) Assumpte: Cablejat aeri de les façanes dels edificis per part de les empreses de
fibra òptica.
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Propostes: a) Que l'Ajuntament faça complir rigorosament la normativa
aplicable i que es pose en contacte amb les empreses per a posar de manifest
el seu rebuig al fet que els ciutadans hagen de rebre pressions per a defensar
una normativa municipal; b) Que l'Ajuntament a través del cos de Policia
Municipal realitze una vigilància intensiva dels treballs de cablejat d'aquestes
empreses, les quals continuen, reiteradament, incomplint la normativa i cas de
continuar amb aquesta actitud es porte a terme ja l'expedient sancionador, que
fa tants mesos se'ns aquesta comunicant que es portara a terme.
Resposta: Des de la Delegació de Coordinació Jurídica s'han iniciat nou
expedients sancionadors fins avui, trobant-se actualment en tràmit.
3) Assumpte: Senyalització de les zones 30/20 seguint la normativa de la DGT que
entrarà en vigor pròximament.
Propostes: a) Que el Ple del Consell de la Junta de Districte d'Exposició trasllade
al Regidor de Circulació i Transports la necessitat de senyalitzar immediatament
totes les zones 30 i 20, tant de manera horitzontal com a vertical, per a
visualitzar d'una manera fàcil i ràpida quines són els carrers que rebaixen la
seua velocitat i que aquesta siga assumida el més ràpid possible per tots els
usuaris; b) Que l'Ajuntament, des de la Regidoria de Circulació i Transports
inicie un campanya de sensibilització, de manera didàctica i amb l'ànim de
traslladar a tots els usuaris de les vies quines són les característiques de la
normativa que entra en vigor; i que aquesta campanya de sensibilització i
educació vial vaja més enllà i recorde que la resta de vies ( vies de més d'un
carril per sentit) no poden superar en cap cas els 50 km./h.
Resposta: La modificació del Reglament General de Circulació no s'ha
desenvolupat íntegrament i, per tant, encara no està vigent.
Respecte a la senyalització de zones 30, el Pla de Mobilitat de la ciutat ja
proposa el seu estudi i implantació en els barris o zones interiors a la xarxa
arterial de la ciutat. D'altra banda, cal tenir en compte, que en la majoria
d'aquests carrers interiors ja no s'haurà de circular a més de 30 km/h, si la
modificació del Reglament General de Circulació aconsegueix dur a terme
aquesta proposta, que consta en el seu esborrany.
Després de la resposta a aquesta moció, el vocal Sr. Ferrá sol·licita que no
s'instal·len els senyals de 20/30 fins a l'aprovació d'aquest Reglament.
Les tres mocions presentades s'entenen decaigudes, sense entrar en la votació
de les mateixes.

3.- PRECS I PREGUNTES.
- GRUP COMPROMÍS:
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1) Assumpte: Reparació i manteniment de les torres de la Plaça de Saragossa.
Preguntes:
- Quines actuacions aquesta duent a terme el Consistori perquè l'altra torre siga
reparada i així finalitzar les tasques de reparació i manteniment de la teulada
de les torres de la Plaça de Saragossa ( torres de les colles de l'antiga Estació
d'Aragó),per a garantir el manteniment, la seguretat i la imatge pública de
l'espai que les envolta?.
Resposta: Com ja es va contestar amb anterioritat des d'aquesta Coordinació
de Servei de Serveis Centrals Tècnics i en l'àmbit de les seues competències,
recentment dins del pla anual de rehabilitació i manteniment s'ha procedit a
desenvolupar una intervenció en els treballs planificats de manteniment de dos
dels tres edificis els quals es troben inclosos en el Plec de Manteniment
d'Edificis Públics, ja que l'altra, com ja es va dir amb anterioritat no està inclosa
en l'esmentat plec, perquè està adjudicada a la Colla d’Estibadors, per la qual
cosa aquesta Coordinació de Servei no té cap competència en el seu
manteniment.
2)

Assumpte:

Descampat

de

l'Ermita

de

Sant

Jerònim.

Preguntes:
- De qui és la titularitat de la totalitat del descampat?.
- Quines són els plans de l'Ajuntament per a aquest descampat, a curt termini,
després del concurs desert de l'any 2009?, i d'açò ja fa més de 4 anys.
- Mentrestant pensa l'Ajuntament, a més de la neteja puntual del departament
de residus sòlids, implementar algun tipus d'acció per a arreglar, aplanar aquest
descampat?. I atenció que el fang en època de pluges embruta la via pública i
és un perill per a vianants i conductors, a més d'un treball extra per als
treballadors de les contractes de neteja.
Resposta: S'adjunten dos plànols amb la informació de l'Ermita en el carrer Duc
de Mandas. Pràcticament la totalitat de l'espai lliure previst pel PGOU és de
propietat municipal per expropiació. El que queda sense expropiar apareix en el
plànol de 1929 com a antics carrers.
3) Assumpte: Manteniment

i

rehabilitació de

l'edifici

la

Patatera.

Preguntes:
- Si el propietari ha depassat a l'excés el terme imposat per la Regidoria
d'Urbanisme, Per què no s'han començat els treballs d'adequació i rehabilitació
de l'edifici per part de l'Ajuntament, tal com es va afirmar?.
- Ara que l'edifici ha sigut llogat a una cadena de supermercats, va a ampliar-se
el termini per a portar a terme la seua rehabilitació?.
- Si durant el temps en què la xarxa de supermercats formalitza i executa, si és
cas, el projecte de rehabilitació que ha de lliurar a l'Ajuntament, l'edifici pateix
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altres desperfectes, que pogueren arribar a afectar a la seua estructura Qui es
fa responsable?
Resposta: En relació amb l'expedient que se segueix en el Servei de Disciplina
Urbanística, es va concedir termini de 20 dies per a l'execució de les mesures
precautòries, presentant-se amb data 31 de juliol passat, per Registre General
d'Entrada, sol·licitud de llicència per a obres de reforma en edificacions
existents per a l'emplaçament que ens ocupa.
En conseqüència les actuacions tendents a la tramitació del projecte, no
d'execució de mesures precautòries (com es demanava), sinó de rehabilitació
de l'edifici, es tramiten en el Servei de Llicències d'Obres, per la qual cosa el
procedent no és concedir una ampliació del termini per a actuar, sinó tramitar
el projecte per a autoritzar la rehabilitació de l'immoble proposada.
Mentrestant, les responsabilitats sobre el manteniment i conservació dels
immobles segueixen sent les que contempla la normativa legal aplicable.
La Delegació de Coordinació Jurídica i Llicències està tramitant l'expedient I03901-2014-1860, per a rehabilitació de l'edifici objecte de les preguntes.

4) Assumpte: Caiguda de palmeres i arbres a l'estiu.
Preguntes:
- Total de palmeres i arbres revisats en cadascun dels barris de la Junta
Municipal d'Exposició i quins han sigut els resultats d'aquesta revisió, també
per barris.
- Quantes actuacions de tala o poda per urgència s'han produït en l’arborat de
la nostra Junta Municipal?, indicar per barris i tipus d’arborat.
- Quantes d'aquestes actuacions han sigut realitzades per avisos dels veïns?
Indicar per barris i tipus d’arborat.
Resposta: En relació a les preguntes de branques caigudes per causes naturals i
sense intervenció dels serveis municipals, no és possible contestar de la forma
contemplada en les preguntes, puix que les dades relatives a les branques es
contemplen com a total de branques “retirades”, que inclou tant les actuacions
realitzades per branques caigudes, com les actuacions realitzades per retirada
de branques seques, com les branques retirades per perill de despreniment,
com les branques arreplegades com a conseqüència d'un temporal o una
tempesta, com les branques fracturades a conseqüència d'accidents de cotxe,
vandalisme, o altres causes.
Així mateix, en relació als arbres i palmeres, en els parts de treball es computen
també aquells que han sigut “retirats” com a conseqüència de tempestes,
temporals o forts vents, i fins i tot en alguns casos estaran comptabilitzats
arbres que, sense arribar a caure, han sigut abatuts per risc de caiguda,
accidents de trànsit i altres causes.
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Tenint en compte la quantitat d'arbrat de la ciutat i de treballs i actuacions
realitzades al llarg de tot l'any pels serveis municipals en relació al mateix,
treballar estadísticament cadascuna de les actuacions de la manera plantejada
en les presents preguntes, en relació amb cadascuna de les actuacions,
suposaria un treball addicional d'extraordinària envergadura amb poca
aportació addicional, donat l'important volum de treball, tant del Servei com de
l'Organisme Autònom.”
En aquesta pregunta el vocal Sr. Ferrá insisteix que se li indiquen el nombre
d'arbres caiguts. Al que se li respon, que s'intentarà contestar en el pròxim
Consell de la Junta.
2) Assumpte: Manteniment de la zona de jocs infantils del Parc d’Orriols.
Pregunta:
- Quin és el termini que té el servei de manteniment de zones infantils per a
reparar i instal·lar els elements que estan trencats, inutilitzats i desapareguts
des del moment en què es té coneixement?.
- Amb que assiduïtat aquest servei de manteniment revisa les instal·lacions
infantils?.
Resposta:
1.- Des de la implantació de la brigada d'atenció immediata 48/72 hores, la
primera intervenció és urgent, es fita i assegura la zona per a evitar qualsevol
risc.
Es retira en l'acte qualsevol element objecte de mínima incidència.
Es comunica al departament d'infraestructures, i si no es pot repara
immediatament per falta de peces, es realitza la comanda d'aquestes.
Quan es disposa dels materials, es repara.
2.- Els jocs infantils són revisats diàriament.
3.- El projecte del parc va incloure una sèrie de jocs, hi ha jocs per a edat d'1 a 3
anys.
COMBINACIONS OASIS
MOSAIQ
LA COVA D’ALADINO
EL QUADRILATER
GRONXADOR DOS SEIENTS
EL PLATET VOLANT
EL CUCÚ
EL PLATET VOLANT

DE 2 A 6 ANYS
DE 2 A 6 ANYS
DE 1 A 5 ANYS
DE 1 A 6 ANYS
DE 1 A 6 ANYS
DE 2 A 5 ANYS
DE 2 A 5 ANYS
DE 2 A 5 ANYS

A més, d’aquests jocs de més de 3 anys.
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MOSAIQ
EL GALL BROMISTA

DE 3 A 6 ANYS
DE 3 A 8 ANYS

EL GALL BROMISTA

DE 3 A 8 ANYS

ARGO GXY 8019
LA MOTO

DE 3 A 8 ANYS
DE 3 A 8 ANYS

EL PARDAL BOIG

DE 3 A 8 ANYS

EL PARDAL BOIG
LA BOIA

DE 3 A 8 ANYS
DE 5 A 8 ANYS

En total: 1 ÀREA DE JOCS i 16 JOCS INFANTILS”

5) Assumpte: Insalubritat i contaminació acústica zona Av. Menéndez i Pelayo.
Preguntes:
- Quin seguiment s'està portant a terme en l'actualitat a aquesta zona
considerada ZAS?.
- S'està actuant amb antelació en les dates en les quals hi ha previsió de major
afluència de públic o solament quan els veïns presenten alguna denúncia?
- Es fa una neteja intensiva amb posterioritat als dies que hi ha més utilització
de la zona?.
Resposta:
Primera.- L'any 2014 la Cafeteria Castillo situada en la C/ Menéndez i Pelayo ha
sigut denunciada per excedir l'ocupació de taules i cadires de la terrassa-bar
amb llicència reglada i per infringir l'horari permès per a mantenir en
funcionament la terrassa bar. I el Bar Lluna situat en la C/ Gascó Oliag, 6 baix
hissada C, per infringir l'horari permès per a mantenir en funcionament la
terrassa bar, no existint cap altra actuació o denúncia sobre la resta de locals.
Açò és la conseqüència d'haver-se establit el lloc com a zona ZAS, i d'haver
realitzat la policita local un major nombre de vigilàncies sobre els locals que es
troben en Menéndez i Pelayo i adjacents, inspeccions on se sol observar que la
majoria dels locals compleixen amb els horaris i, per tant, amb el funcionament
de l'activitat. Aquestes vigilàncies periòdiques es realitzen d'ofici sense que
s'hagen produït cridades dels veïns.
En l'actualitat l'Ajuntament de València té instal·lades en la zona comunament
denominada “Woody” quatre estacions de mesurament de nivells sonors per al
seguiment de la ZAS, la denominació de la qual i ubicació és:
- W01
- W02

Av. Menéndez Pelayo, 16 acc
Av. Menéndez Pelayo, 22 acc
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- W03
- W04

C/ Cronista Almela i Vives, 3 acc
C/ Ramón Gordillo, 2 acc

Aquestes estacions, dotades de sonòmetres integradors de precisió, mesuren
de forma ininterrompuda nivells sonors, emmagatzemen resultats cada minut
de nivells mitjana (LAeq) i valors màxims i mínims i envien telefònicament els
resultats obtinguts al Servei de Contaminació Acústica i Anàlisi Mediambiental,
on es processen aquestes dades i es verifica el compliment dels límits establits
en la legislació vigent per a ZAS.
Segona.- Ha disminuït considerablement el nombre de reclamacions per
molèsties de sorolls, ja que des de l'engegada de la zona ZAS, la contaminació
acústica ha baixat notablement. Així mateix, s'ha observat que els locals de la
zona són ocupats normalment per universitaris de les facultats pròximes les
tardes-nits del dijous a diumenge. Que és a l'eixida dels locals i al tancament
dels mateixos quan es produeixen, a voltes, els sorolls molests propis de
l'aglomeració de gent és un instant concret.
Aquestes vigilàncies periòdiques es realitzen d'ofici sense que s'hagen produït
cridades dels veïns.
Tercera.- Els diumenges i festius la zona que se cita és netejada per l'equip
especifique per a zones d'oci i que es compon d'un vehicule furgó amb 4 peons
de neteja, sent l'hora d'actuació, aproximadament, les 11 h. del matí.
S'adjunta plànol d'actuació de l'equip nº 2 amb les zones d'oci assignades al
mateix.
Respecte a les preguntes formulades en la sessió anterior per EUPV, fora de l'ordre del
dia, es dóna contestació a les mateixes:
1.- Situació en què es troba el tema ací tractat sobre el “edifici La Patatera”:
Resposta: En relació amb l'expedient que se segueix en el Servei de Disciplina
Urbanística, es va concedir termini de 20 dies per a l'execució de les mesures
precautòries, presentant-se amb data 31 de juliol passat, per Registre General
d'Entrada, sol·licitud de llicència per a obres de reforma en edificacions existents per a
l'emplaçament que ens ocupa.
En conseqüència les actuacions tendents a la tramitació del projecte, no d'execució de
mesures precautòries (com es demanava), sinó de rehabilitació de l'edifici, es tramiten
en el Servei de Llicències d'Obres, per la qual cosa el procedent no és concedir una
ampliació del termini per a actuar, sinó tramitar el projecte per a autoritzar la
rehabilitació de l'immoble proposada.
Mentrestant, les responsabilitats sobre el manteniment i conservació dels immobles
segueixen sent les que contempla la normativa legal aplicable.
La Delegació de Coordinació Jurídica i Llicències està tramitant l'expedient I-039012014-1860, per a rehabilitació de l'edifici objecte de les preguntes.
2.- Sol·licita, per part, que el cartell informatiu existent en la parada de l'EMT en C/
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Doctor Gómez Ferrer se situe a major altura, doncs tal com està ara resulta difícil de
veure, per açò ho fa extensiu a tots els que es troben en aquesta mateixa situació
(Aporta fotografia d'aquest cartell en la parada).
Resposta: Els cartells no solament contenen informació sobre la parada sinó sobre els
punts d'interès de cada zona. A aquest efecte, l'EMT ha dividit la ciutat en diferents
plànols o àrees atenent el pas de les diferents línies de la companyia. Aqueixos plànols,
amb tota la informació, són els que es col·loquen en les marquesines de cada zona. I se
situen de manera que el veí de cada àrea corresponent tinga tota la informació sobre
la seua zona i altres més pròximes.
Els plànols de cada àrea es col·loquen en la part central de la marquesina corresponent
a aqueixa àrea i evidentment, dins d'una mateixa àrea, hi ha punts que queden més a
baix, uns altres més amunt i la majoria mes centrats.
Resulta inviable realitzar un plànol específic per a cada parada d'una determinada zona
ja que seria impossible relacionar-los amb plànols més amplis de tota una zona i la
posterior connexió amb altres zones.
De totes aquestes preguntes es fa lliurament de la contestació per escrit als vocals de
la Junta que les han plantejat.
Pel vocal Sr. Ferrá es manifesta la següent protesta: Que en les festes de Benimaclet no
s'haja convidat a tots els Grup Polítics de la Junta, sinó únicament al Grup Popular.
El Sr. President li respon que aquestes festes no constitueixen un acte institucional o
Corporatiu sinó d'una entitat de l'àmbit de la Junta, per la qual cosa la invitació la fan
els Clavaris organitzadors i no la Junta.
D'altra banda, i sense estar incloses en l'ordre del dia, es formulen les següents
qüestions:

1.- Pel vocal Sr. de la Creu, es pregunta al President que postura defensarà, respecte a
la moció conjunta presentada, enfront de la Conselleria d'Educació?.
El Sr. President li respon que es compromet a parlar amb les AMPAS i la Conselleria per
a intentar solucionar-ho.
2.- El vocal Sr. Romero, vist que la calor s'ha allargat enguany a l'estiu, i en previsió que
açò tornara a ocórrer, sol·licita que els col·legis compten amb les instal·lacions
adequades per a poder combatre-ho.
Finalment, el Sr. President informa als membres del Consell que el dia 20 de novembre
se celebrarà el VIII Acte Institucional, organitzat per aquesta Junta, en el qual seran
homenatjats les següents persones i entitats:
- Dª Empar Arce (que ha faltat recentment).
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- La Guàrdia Civil de Benimaclet.
- València Acull.
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió, sent les 19,15 hores, del que
com a Secretari done fe.

Vº Bº
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL D’EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ
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