ACTA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TRÀNSITS, REALITZADA EL DIA 1 D’ABRIL DE 2015
Assistents:
Presidenta:
Sra. Ana Albert Balaguer
Vicepresidenta:
Sra. Lourdes Bernal Sanchis
Vocals, senyors i senyores:
Grup Popular:
Vicente Aparicio Palop
Juan Pedro Ávila García
Julio Crespo Bueno
Leticia Juliá Hernández
Grup Socialista:
Martín Navarro i Vicent
José Vicente Barrachina Gallego
Esquerra Unida:
Francisco Llamas Celada
Compromís:
Immaculada Àngel Carbonell
Secretari:
Carlos Saiz Giorgeta.

A la ciutat de València, a les 18:00 de l'1 d'abril de 2015, es reunixen, citats prèviament,
a les dependències de la Junta Municipal de Trànsits, situada al carrer del Comte de
Lumiares, núm.5, els membres del Consell de Districte de la Junta damunt esmentats,
per tractar els assumptes relacionats en el següent ordre del dia:

1r. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova per unanimitat.
2n. Donar compte del pressupost assignat a esta junta per al 2015.
El pressupost assignat a esta junta per a l'organització d'activitats és el que es detalla a
continuació:
Activitats culturals i esportives ............................................. 15219,04€
Premis i beques ..................................................................... 2023,77€

Com en anys anteriors, la Comissió de Cultura proposarà modificar el crèdit mitjançant
l'increment de l'aplicació pressupostària de festejos amb la suma de Premis i beques, de
manera que queda per a esta una quantia de 17242,81€
A diferència d'anys anteriors, la junta disposa de 16.262,4€ de pressupost per a
subvencions. D'este pressupost també es podrà detraure la quantia que siga necessària
per a fer la modificació de crèdit i incrementar l'aplicació pressupostària d'activitats
culturals.
3r Proposta de la Comissió de Cultura amb vista a la realització d'activitats
pròpies de la junta.
L'any passat no es van poder executar 1.583,04 € que, per tal d'abonar les factures
pendents, caldrà detraure del pressupost de 2015.
Activitats
Mostra de bandes
Mostra de cors
Miracles de Sant Vicent
Mostra de tabal i dolçaina
Mostra de dansa
Teatre
Festes andaluses
Monòlegs
Dia de les Persones Il·lustres
Campanya de Nadal
Taller de contacontes
Total

13.100 €
1.750 €
1.050 €
2.450 €
1.200 €
300 €
700 €
900 €
600 €
1.500 €
800 €
24.350 €

Sumant les dos quantitats (total d'activitats i total de 2014) resulta que hi hem assignat
25.933,04 €, per la qual cosa hem de sol·licitar la modificació de crèdit de l'aplicació de
subvencions per un import de 8.690,23€. D'esta manera l'aplicació pressupostària de
subvencions quedaria amb 7.572,17 €.
Martín Navarro manifesta que no es té en compte la proposta de l'oposició, excepte pel
que fa referència als contacontes. Estes activitats no tenen publicitat ni principis
objectius quant al contingut per a la seua aprovació. Se sol·licita major transparència i
publicitat. Com ha passat en anys anteriors, s'aplica el corró per a aprovar-les, sense
permetre noves activitats que proposen els altres grups polítics. No ens oposem a
l´aprovació, però no podem votar favorablement esta proposta.
Francisco Llamas (EU) manifesta que sempre es realitzen les mateixes activitats i es
contracta els mateixos grups.
En relació amb els "misteris" es considera que es beneficia uns altres de diferents per no
ser d'este àmbit territorial.
Immaculada (Compromís): excepte en l'activitat del contacontes, desconeixem els
criteris pels quals es regeixen les altres activitats.

Vicente Aparicio:
Per al·lusió respecte de pressupostos, el de Festejos Populars ja va ser aprovat en
l’anterior Ple, però continuen amb el dubte sobre si ajudem miracles d'altres barris de
València i no és així, ja que es fan als salons de les falles Berni Catalá i General
Llorens.
Respecte a la celebració de trofeu de futbet, ja no es tanca el carrer del General Llorens
(organitzat per la seua falla), sinó que es realitza al Pavelló d'Esports de Benicalap Sud
tot i que se´ls va acceptar al Centre Julio Ángel Pardo.
Pel que fa a la rigidesa del pressupost, està dominat per la nostra grandesa i servitud, les
nostres 11 bandes de música, que doblen el districte següent, a més del tabal, dolçaina i
cant valencià (mostres XIX i XI) que només perceben 1.077 euros, quan un canvi de
soletes d'instrument val 300 euros. A València ciutat només una té local propi, s'acudeix
a Benimàmet i Massarrojos està al parroquial. La interpretació musical és l'evasió
cultural del treballador valencià, exemple universal. Som o no sensibles a esta realitat?
Ja es van comentar en comissió les subvencions i l'homenatge general a les falles,
prèviament a estes, en el Ple de l´Ajuntament. Tot es va discutir i raonar en comissió.
Els 7.584 euros a repartir en subvencions es van estirar al màxim mentres que la resta es
va traspassar a la Regidoria de Festes i Cultura Popular per la notable insuficiència
d'este import, i aprovat en el Ple anterior, per un import bàsic de 3.000 € més deutes, a
compte de la societat musical de Benimàmet i 1.600€ altres entitats.
Es va protestar per la concessió de subvenció a entitats esportives i la contestació va ser
que s'havien produït dos fusions, Parreta amb Marxalenes i Benicalap amb Sant Roc;
per inviabilitat, es donaven beques per impagaments d´escola esportiva i ajudaven en la
lluita contra la droga.
La inclusió de l'Associació Valenciana de Sords era deguda al seu menor nivell social,
el gran esforç cultural i el greu problema amb l´aire condicionat, ja que el soroll molesta
els veïns. Ha acollit durant molts anys la banda Parroquial de Torrefiel. I també al
centre Luz Verde, que acull persones amb discapacitat física i psíquica greu.
L’Associació Comerciants Benicalap, per dificultats de competència. L´Associació de
Comerciants del c/ Alboraia i la de Benicalap han hagut d’unir-se a la de Benimàmet.
Igualment ha passat amb les religioses de gran tradició, també a la junta, així com a
Amics.
Als centres de majors fan cursos de formació diversa i el Centre Instructiu Musical
Tendetes és un auditori per a les mostres de la Banda i el Cor del barri.
Respecte a la protesta sobre il·lustres, de sis, quatre són educatives centenàries, les Esc.
Dr. Olóriz, vicerector universitari. Va estalviar durant tota la seua vida per a la
construir-les. Segons l´Enciclopèdia Larousse “sobreïx extraordinàriament en alguna
activitat”.
En relació amb les bandes de música, cal tenir en compte que en són 11, més bandes
que en la junta següent i s'intenta arribar a totes, tenint en compte les seues precàries
circumstàncies econòmiques. Només la soleta costa 300 euros i la gent que les compon
fa una tremenda tasca social. Les bandes es mantenen malgrat la precarietat econòmica,
per la qual cosa cal ajudar-les.
Sotmesa a votació, la proposta de la Comissió de Cultura és aprovada per cinc vots a
favor (Grup Popular) i 4 abstencions (PSOE, EU, Compromís).

4t. Proposta de la Comissió de Cultura amb vista a la concessió de subvencions.
Pressupost per dsitribuir el 2015
7.572,17 €
Totes les entitats subvencionades per un import de 229,45 €
1r Subvencions a falles
1.1. Falla Sant Josep de Pignatelli
1.2. Falla Berni Català
1.3. Falla Santiago Rusiñol
1.4. Falla Gayano Lluch
1.5. Falla Els Generals
2n Associacions sanitàries
2.1. Assoc. Valenciana de Persones Sordes
2.2. Ampa Centro Ocupacional Luz Verde
2.3 Assoc. Valenciana Síndrome de Prader Willi.
2.4. Assoc Valenciana de Espina Bífida
3r Associacions esportives
3.1. CF Unió Esportiva Benicalap
3.2. Club de Rugby Sant Roc
3.3. CF Històric
3.4. Torrefiel Athletic Club Esportiu
3.5. Auroch
4t CMAPM
4.1. CMAPM El Calvari
4.2. CMAPM Salvador Allende
4.3. CMAPM Sant Pau
4.4. CMAPM Vivers
4.5. CMAPM Marxalenes
4.6. CMAPM Nou Benicalap
4.7. CMAPM Tendetes
5é Associacions de clavaris
5.1. Clavaris Santíssim Crist de la Fe
5.2. Clavaris Sant Roc
6é Diverses associacions
6.1. Centre juvenil Amics
6.2. CMAPM Tendetes (Aniversari)
6.3. Assoc. Sociocultural Julio Ángel Pardo
6.3. Assoc de Comerciants de Benicalap
6.4. Iniciatives Solidàries.
6.5. Assoc Auxilia.
6.6. AMPA. Col·legi Villar Palasí.
6.7. Assoc. per a la Promoció Sociolaboral
6.8. Assoc. Camerunesa

7é Associacions de veïns
7.1 Assoc. de Veïns Torrefiel
7.2 Assoc. de Veïns Benimàmet

S'han presentat 33 sol·licituds i el pressupost es prorrateja per 229,45 euros.
S'informa de les associacions a les quals es concedeix subvenció.
Martín Navarro qüestiona el poc temps que han tingut per consultar els expedients de
subvencions.
El prorrateig és un mal menor i, encara que no ens hi oposarem, no tots necessiten la
mateixa quantitat de diners, ja que no tots fan les mateixes activitats ni gasten les
mateixes quantitats.
No es tenen en compte les prioritats ni hi ha criteris per a la concessió de subvencions.
Haurien de subvencionar-se les activitats culturals que dinamitzen els barris i no es té en
compte l'oposició i els criteris per a la concessió de la subvenció.
La presidenta manifesta la seua conformitat amb l'aprovació en la Comissió de Cultura
i Consell dels requisits per a la concessió de subvenció i per a establir-ne una
baremació.
Sotmesa a votació, la proposta de la Comissió de Cultura és aprovada per 5 vots a favor
(Grup Popular) i 4 abstencions (PSOE, EU i Compromís).

5é Mocions que presenta Inmaculada Ángel Carbonell
5.1. Autobús línia núm. 2 EMT
Motius:
En nombroses ocasions, els veïns i veïnes de Beniferri han reclamat, amb poc resultat,
la prolongació de la línia 2 de l’EMT fins a la redona del Palau de Congressos a l’av. de
les Corts Valencianes. L’itinerari de la línia 2, en l’actualitat, és des de l’av. de la
Malva-rosa fins la cruïlla de l’av. de Pius XII i l’av. del General Avilés.
El barri de Beniferri, que en els darrers anys ha augmentat considerablement en
habitants, està envoltat de grans avingudes i té molt a prop una de les eixides més
transitades de la ciutat de València. La prolongació d’esta línia aproximarà més aquest
barri al centre de la ciutat i a la mar.
A més a més, es troba una de les importants instal·lacions de la ciutat com és el Palau
de Congressos i els hotels que l’envolten, que hi generen gran afluència de visitants, per
la qual cosa considerem que cal millorar l’accés.

Per totes les raons exposades, el Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i
votació, l’acord següent:
Proposta d’acord
1. Que la Junta Municipal de Trànsits requerisca la Regidoria de Transports un estudi de
viabilitat per la prolongació de la línia 2 fins la redona del Palau de Congressos a l’av.
de les Corts Valencianes.
La presidenta informa que l’EMT ha fet un estudi sobre la línia 2 i la 63 i ha arribat a la
conclusió que són 236 viatges per dia i sentit; en total 16.500 places per als 1.000
habitants de Beniferri.
En relació amb els desplaçaments a la platja, es poden fer amb transbordaments que són
gratuïts.
Francisco Llamas manifesta que no té resposta de l´EMT pel que fa a la informació
sol·licitada sobre la línia 62.
La presidenta contesta que s’informarà sobre això, però que no sembla viable pel
nombre de passatgers que utilitzen esta línia.
5.2. Semàfor de l´av. Pío Baroja
Motius:
El camí del Cementeri de Campanar és una de les vies tradicionals de connexió entre la
població de Campanar i l’horta; en concret, amb el camí de la Partida de Dalt. El mapa
d’infraestructura verda que l’Ajuntament de València presenta a la revisió del PGOU,
assenyala esta ruta com una “Ruta cultural” com pot observar-se a la figura 2.
L’espectacular recuperació de la Partida de Dalt, experimentada els darrers anys, ha
propiciat que cada vegada més veïns i veïnes hi vagen a treballar la terra o disfruten de
passejades a peu o en bicicleta per una zona d’horta de gran valor ambiental i
paisatgístic.
Actualment, l’avinguda de Pío Baroja intercepta esta ruta centenària sense que s’haja
instal·lat un pas de vianants, cosa que obliga a fer un desviament de més de 200 metres
d'anada i de tornada fins a la redona de General Avilés.
Pío Baroja és una avinguda de 4 carrils (2 per sentit) sense cap semàfor en els 700
metres que separen les redones de la Safor i General Avilés. A més a més, la part de
l’avinguda a la zona de l’horta no té cap vorera transitable. Totes estes circumstàncies
propicien que moltes persones travessen l’avinguda a peu o en bicicleta a l’altura del
cementeri i el parc de bombers sense la protecció d’un semàfor.
L’absència de semàfors en tota l’avinguda facilita que els cotxes assolisquen una
velocitat elevada, cosa que és especialment perillosa per l’existència d’un parc de
bombers.

D’altra banda, el camí de la Partida de Dalt, que accedix a diverses alqueries com la de
Lleonard o el conjunt del Molí dels Frares, va perdre el seu enllumenament públic els
anys del “supermercat de la droga”, sense que s’haja restituït posteriorment ni s’haja fet
la regeneració de la zona.
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís proposa, per al seu debat i votació, els
acords següents:

Proposta d´ acord
1. Que s’instal·le tan prompte com siga possible un pas de vianants amb semàfor a l’av.
De Pío Baroja a l’altura del camí que discorre entre el cementeri de Campanar i el parc
de bombers.
2. Que es recupere l’enllumenat del carrer de la Partida de Dalt, almenys fins al conjunt
del Molí dels Frares i l’Alqueria de Lleonard, ja que es tracta d’una zona freqüentada
per molts vianants.
La presidenta informa que s'està estudiant posar este semàfor i, també, la il·luminació,
que es col·locarà quan hi haja disponibilitat pressupostària.

5.3. Ocupació de la via pública
Motivació:
La vocal que subscriu, del Grup Municipal Compromís, va sol·licitar informació a la
sessió del Plenari del Consell d’esta junta municipal del 7/01/2015, sobre l’ocupació de
la via pública que una empresa privada està fent des de fa anys.
Es tracta de la pregunta que es reproduïx íntegrament a l’annex I d’esta moció.
La resposta que s’ha rebut de la junta municipal, amb dos mesos de retard, diu
textualment:
“Contestació a la pregunta presentada per la vocal Inmaculada Àngel Carbonell, del
Grup Compromís, sobre el jardí al carrer de la Vall de la Ballestera”.
Des de la Delegació de Patrimoni s'informa que “respecte a l'ocupació de part d'un jardí
per l'escola infantil "El Valle", al carrer de la Vall de la Ballestera, no s'ha localitzat al
Servici de Patrimoni l'autorització que l’empare”.
7 de gener del 2015
Queda clar que la Delegació de Patrimoni reconeix que no hi ha cap autorització que
autoritze l’ocupació a la qual es refereix la pregunta i, per tant, es confirma que esta
ocupació es troba en el supòsit que recull l’article 12 de l’Ordenança Reguladora de
l’Ocupació del Domini Públic Municipal, aprovada per acord plenari de 27.06.2014.
(Vegeu annex II)

És per tot açò que el Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació,
els acords següents:

Proposta d'acord
Única. Que la Junta Municipal inste, de forma immediata, la Policia Local o el personal
funcionari amb competències en la matèria, l’aplicació literal de l’article 12 de
l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal.
La presidenta informa que el Servici de Patrimoni està tramitant l’expedient de
recuperació d’ofici.
6. Mocions que presenta Francisco Llamas Celada, vocal de EUPV
6.1 Ajudes a col·lectius i associacions d’aturats
Aprofitant la moció alternativa presentada per la regidora del grup Popular Beatriz
Simón i en referència a la presentada per la resta de partits de l’oposició sobre polítiques
d’ocupació i atés que serà aprovada en el Ple de l’ajuntament de la ciutat, este vocal
sol·licita que es tinguen en compte els col·lectius d’aturats i, en concret, l’Associació
per a la Promoció Sociolaboral d’Aturats i Aturades d’Orriols i Torrefiel.

Proposta d’acord
Única. Que el Ple de la Junta Municipal de Trànsits es comprometa a la recerca de
solucions socioeconòmiques per a esta o estes associacions d’aturats, en els termes que
exposa la moció de Beatriz Simón
La presidenta va contestar que el seu partit va elevar la proposta d’acord al Ple de
l’Ajuntament per al suport solidari de d’estos col·lectius. Amb un informe previ de
Benestar Social s’estudien les peticions i es busquen els locals.
Totes les associacions que pertanyen al districte poden sol·licitar ajuda econòmica i
locals, així com participar en les comissions de la junta municipal que desitgen.
A esta entitat se li va buscar un local, però no el va voler perquè calia pagar aigua i
llum.
Es tracta de presentar adequadament el projecte i el que sol·liciten per a poder tramitar
l’ajuda corresponent de manera.

6.2. Composició i reglament de les juntes municipals
Les juntes municipals són, dins del context de funcionament de l’Ajuntament, els
òrgans de participació i decisió polítics més pròxims a la ciutadania. Tanmateix, com
que tenen un marc competencial molt restringit i un règim de funcionament molt

restrictiu en relació mb la participació real de la ciutadania, més enllà dels seus
representants polítics, les juntes municipals no complixen la funció d’acostament entre
l’ajuntament i la ciutadania que caldria i podria ser. En comptes d’això, el diàleg
necessari es limita a un conjunt de preguntes, en moltes ocasions, reiteratives, seguides
de respostes diferides en temps i que no sempre s’ajusten als requeriments de les
demandes que s’han fet. Una cosset normatiu molt ajustat i l’aparent falta de voluntat
política semblen ser la causa de tot.
Estem molt a prop d’unes eleccions municipals que configuraran un ajuntament nou i és
el moment dels compromisos amb la ciutadania. Al nostre programa electoral, des
d’EUPV proposem un canvi radical en la composició i funcionament de les juntes
municipals per a garantir la participació i l’apoderament dels veïns, perquè les juntes
siguen un lloc on es puga fer una fusió entre la ciutadania i els representants polítics.
Però no és el moment de presentar una proposta concreta, ja que el resultat final hauria
d’arribar com a resultat de la confrontació i l’acord polític a partir de diferents
alternatives i amb la concurrència d’acords polítics i socials.
Ara és el moment de sumar voluntats i de comprometre’s amb la ciutadania en favor
d’un canvi en el sentit assenyalat.
Es per això que, en nom d’EUPV i en el meu propi, i com a vocal de la Junta Municipal
de Trànsits, formule la següent:

Proposta d’acord
Única. El vocals de la Junta Municipal d'Trànsits, en el seu nom i en el dels grups que
representen, ens comprometem, només passar les pròximes eleccions, a obrir i participar
en un procés de canvi en la composició i reglament de les juntes municipals que, en el
menor temps possible, les transforme en un espai de participació àmplia del veïnat, amb
capacitat decisòria en aspectes que afecten el districte i amb pressupost suficient per
dur-les a terme
La presidenta diu que l'acord per a canviar el reglament és competència del Ple de
l'Ajuntament que cada partit polític presentarà al seu programa electoral.

7. Moció que presenta el senyor José Vte. Barrachina Gallego, vocal del Grup
Socialista
7.1. Urbanizacions del C / Dr. Buen.
Atés l'oblit que patixen els veïns del carrer del Dr. Buen, que té dos noms, pertany a dos
municipis i en els dos és perifèric. La part que pertany a Burjassot està bén urbanitzada i
la que pertany a València es nota el canvi, l’eixida que té a Miniaturista Meseguer
encara és de terra, a més de no tenir col·lectors d'aigües pluvials. Els veïns de la zona
s'han queixat en nombroses ocasions, fins a la última a l'assemblea en què es va aprovar
l'acord amb l'Ajuntament, a la qual van assistir l'alcalde pedani i l'assessor del regidor
de Pedanies Sr. Alexandre.

Per tot això, este vocal, eleva la següent:
Proposta d'acord
Que avaluen els tècnics les obres de reasfaltatge i la instal·lació d'embornals, a més de
retirar la soca d'un arbre talat, que es troba enmig del carrer, a l'extrem de Dr. Buen i la
confluència de Miniaturista Meseguer i, en els últims metres d´aquesta última, i de la
correcta urbanització amb totes les dotacions.
La presidenta respon que la Conselleria d'Infraestructures va urbanitzar una part dels
carrers del Miniaturista Meseguer i del Dr. Buen, però hi ha una part d'este carrer que és
privada i s'estan fent gestions per poder urbanitzar-la.

8. Mocions que presenta Martín Navarro
8.1. Accessos de la Ciutat Fallera a la Ronda Nord i viceversa
Les dificultats d'accés a la Ronda Nord i, per tant, a la ciutat de València a què
s'enfronten els artistes fallers durant l'any, especialment durant el mes de març, són cada
vegada més evidents. La mida de les peces de falla que es transporten, la dimensió de
les plataformes i camions que les porten i el seu trànsit pels carrers de la Ciutat Fallera
els fa extremadamente dificil el transport i els obliga a assumir costos addicionals
derivats del redimensionament de peces, la qual cosa també els obliga a augmentar el
nombre de viatges.
Este fet ha posat de manifest una vegada més, la mancança de previsió de Rita Barberá i
el seu govern, així com de la falta d'empatia i sensibilitat cap al col·lectiu d'artistes
fallers i cap al barri de la Ciutat Fallera a l'hora de dissenyar una cosa tan sensible i que
els afecta, com són els accessos a la Ronda Nord, d'exclusiva responsabilitat municipal.
Per això, el vocal que subscriu, eleva la següent:

Proposta d'acord
Que procedisca a fer un estudi previ a l'execució d'un projecte i posterior obra, que
millore l'accessibilitat des dels tallers de la Ciutat Fallera i, per tant, al barri, que amplie
els vials que siguen procedents i done un accés adequat a la Ronda Nord
La presidenta contesta que amb l'execució del PAI Nord s'establirà un carril per a esta
avinguda.
Martín Navarro considera que el transport és insuficient i que s'haurà de redactar un pla
estratègic si no es poden fer els vials més amplis.
La presidència manifesta que s'ha de traslladar al Servei de Circulació i Transport.

8.2. Demolició de l'Hospital La Fe.

Davant l'anunci fet pel Sr. Llombart, que preveu en el mes d'abril iniciar la licitació dels
projectes de demolició de l'antic Hospital La Fe al barri de Campanar. Fins al moment
no ha presentat als ciutadans i ciutadanes ni els informes que justifiquen esta demolició,
ni el famós Pla funcional que va esgrimir en una carpeta tancada a la reunió amb les
entitats veïnals el 30 setembre de 2014, en la qual es va comprometre a tornar a reunirse amb estes abans d´acabar l'any, cosa que no ha fet, i que determina que ha faltat a la
seua paraula i, així dóna compte del valor que té esta.
I vista l'apatia que l'actual govern de l'Ajuntament de València mostra sobre este tema,
el vocal que subscriu, eleva la següent:

Proposta d'acord
Que l'alcaldessa de la nostra ciutat impedisca la demolició de l'hospital sense que s'haja
presentat a l'Ajuntament i a la comissió corresponent els informes que la justifiquen.
I que, una vegada estudiat l'informe, siga l'Ajuntament el que concedisca o denegue els
permisos en funció de la idoneïtat d'esta demolició davant la d'altres alternatives que
també haurà de contemplar-la
La presidència diu que este tema ja s'ha tractat en diverses ocasions i es remet a la
informació donada.
Els quatre últims informes tècnics diuen que el centre presenta deficiències estructurals i
el cost de reparació seria de 158.000 euros.
El valor de la construcció és de 70.000.000 euros, de manera que l'Hospital Arnau de
Vilanova es traslladarà a l'antiga Fe.
Tots els informes destaquen la impossibilitat de rehabilitar-lo, sobretot per la presència
de fibrociment.

9. Moció que presenta Francisco Llamas Celada, vocal d'EUPV.
9.1. Sol·licitud de funcionament de Benimàmet com a entitat local.
Com és sabut, segons sentència judicial, Benimàmet no es pot segregar del municipi de
València però, en aplicació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (text consolidat) modificada el 30 d'abril de 2013, que en el seu art. 43.1
exposa:
"Les comunitats autònomes, amb audiència proèvia de l'Administració de l'Estat i dels
ajuntaments i diputacions podrà crear, modificar i suprimir, mitjançant llei, àrees
metropolitanes, d'acord amb el que disposen els seus respectius estatuts.
2. Les àrees metropolitanes són entitats locals integrades pels municipis de grans
aglomeracions urbanes entre els nuclis de població dels quals hi ha vinculacions
econòmiques i socials que fan necessària la planificació conjunta de determinats serveis
i obres ".

També, segons la mateixa llei, en el seu art. 29, s'oferix la possibilitat de funcionar com
a consell obert.
Per totes les raons exposades més amunt i creient estar en situació de consolidar-se com
a entitat metropolitana o, sinó com a consell obert, el vocal que subscriu, en nom propi i
en el d'Esquerra Unida del País Valencià formula la següent:

Proposta d'acord
Única. Que l'Aluntament encarregue l'estudi previ i escaient per tal que, d'acord amb
l'esmentada llei, Benimàmet puga regir-se per qualsevol dels dos supòsits, o pel que més
s'avinga a la seua realitat.

La presidenta exposa que, consultat el secretari general, este manifesta que no és
possible la segregació ja que és un barri de València, i cita l'article 43.2 de la Llei de
Bases de Règim Local i normativa de la Comunitat Valenciana.
Benimàmet hauria de ser municipi per a poder formar part de l'entitat metropolitana o
consell obert.
Francisco Llamas manifesta que, segons esta normativa, es pot crear l'àrea
metropolitana; i la presidenta manifesta que ha de traslladar esta proposta al secretari
general

10. Preguntes que presenta Inmaculada Ángel Carbonell, vocal del Grup
Compromís
10.1. Solar carrer del Dr. Nicasi Benlloch
Motivació:
Hi ha un solar al carrer del Dr. Nicasi Benlloch que està davant dels carrers de la
Serratella i de la Serra d’Agullent. En el moment de creixement d’esta zona, este solar
estava destinat a la construcció d’un centre educatiu de titularitat pública, i a hores d’ara
continua sense cap ús.
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís formula les següents preguntes:

1. Quina és, a hores d’ara, la titularitat d’esta parcel·la?
2. Quin ús es donarà al solar del carrer del Dr. Nicasi Benlloch?
Des de la Delegació de Patrimoni s’informa que la parcel·la situada entre els carrers del
Dr. Nicasi Benlloch, La Safor-Vall de la Ballestera i Serra d’Agullent, de 15.776,97m2,
a la qual es referixen les preguntes que planteja el Grup Municipal Compromís, es va
posar a disposició de la Generalitat per a la construcció del col·legi d’educació infantil i

primària nou per l´Acord núm. 99 de la Junta de Govern Local de 13 de novembre de
2009, de manera que es va acceptar posar a disposició la parcel·la i la seua afectació al
servici públic educatiu per Resolució del conseller d’Educació, Formació i Ocupació de
23 de juny de 2011.

10.2. Tractament herbicida al carrer del Pare Barranco
Motivació:
Al carrer del Pare Barranco i al de la Reina Violant hi ha dos grans solars de titularitat
municipal sense enjardinar.
Segons ens ha comunicat el veïnat de zona, en les darreres setmanes s’hi han efectuat
tractaments amb herbicides sense donar informació i sense acotar la zona, amb el
consegüent perill d’intoxicació, per als xiquetes i xiquetes que la freqüenten i per als
animals domèstics.
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís, formula les pregunta següents:

Preguntes
1. Quin és el protocol que se segueix respecte de les actuacions a l’hora de d’utilitzar els
tractaments plaguicides i herbicides en espais oberts?
2. Tenen l’obligació de comunicar al veïnat amb cartells els tipus de productes per tal
d’actuar en cas d’intoxicació?
La presidenta manifesta segons s’informa des del Servici Municipal de Residus Sòlids i
Urbans, consultada al respecte l’empresa concessionària del servici de neteja i
arreplegada de residus de la zona 2, FCC, SA, a la qual pertany el solar del carrer del
Pare Barranco i Reina Violant, es comunica el següent:
“Es realitza un tractament programat d’herbicida als solars de l’inventari de la zona 2 de
forma periòdica cada tres mesos amb l’objecte de controlar el creixement de les males
herbes, de manera que es contemple l’aplicació del protocol de la nova legislació amb
un assessor fitosanitari, així com la senyalització corresponent. El producte utilitzat és
l’adequat per a este fi (glifosat en les dosis indicades pel fabricant del producte i amb les
indicacions de la fitxa de seguretat del producte). El personal que l’aplica és de la
contracta, i disposa del carnet de manipulador de productes fitosanitaris en compliment
de la legislació vigent”

11. Preguntes que presenta José Vicente Barrachina Gallego, vocal del Grup
Socialista
11.1. Pantalles acústiques a Benimàmet

La instal·lació de pantalles acústiques entre la protectora i el camí nou de Paterna, que
ja va eixir en premsa que hi havia un projecte i dotació pressupostària.
Quan van a començar la instal·lació d'estes pantalles?, perquè s'acosta l'estiu i amb el
calor les finestres s'obrin i la nit és un infern per a tots els veïns i els decibels superen
amb escreix el màxim permès, cosa que ha estat comprovada pels tècnics municipals.
11.2. Passarel·la que uneix Benimàmet amb València
La passarel·la que unix esta pedania, per Beniferri, amb València i que, a la junta
realitzada l'octubre, tant la mesa com l'alcalde pedani van respondre a preguntes dels
veïns que ja s'estava estudiant el lloc idoni i s'havien fet mesuraments per a construir-la.
La passarel·la, serà una realitat ben prompte? Serà possible que els veïns de Benimàmet
accedisquen a la capital caminant o en bicicleta? Emprendran la construcció en esta
legislatura o és una quimera i la deixen per a un altre consistori?

11.3. Enjardinament de la Fase III.
Fase III del soterrament del metro del Parc Lineal de Benimàmet
Després del soterrament de les vies del metro a la pedania de Benimàmet, els veïns
continuen a l'espera d'un acord de les autoritats implicades, per tal que es finalitze esta
obra.
Des de la mateixa associació de veïns es veu com sistemàticament se'ls ha obviat en
l'acord sobre el projecte a escometre al seu barri. El que s'ha exposat per part de
l'Ajuntament, suposa partir el barri per la meitat, dividir-lo com abans del soterrament
de les vies. El consistori dóna prioritat a l’asfalt en comptes d’un jardí que permetria
millorar la qualitat de vida al barri, ja que este és deficitari en passejos, espais lúdics i
jardins. Desitgem recordar-los que la majoria dels carrers ni tan sols tenen arbres.
Els edils responsables del projecte, en les compareixences públiques, anuncien que hi ha
una partida de més de 4.000.000€ consignada per al projecte i manifesten que, tant el
Servei de Trànsit i el d’Urbanisme han mantingut reunions amb els veïns (...), tornarem
a tenir reunions amb els veïns (...) Sr. Novo, VLC News. Però, al mateix temps, només
eixir de la reunió afirma que no pot fer cas del que opinen dos o tres veïns (declaracions
del senyor Alfonso Novo a la cadena SER a l’eixida de l'última reunió amb la AV
Benimàmet, del mes de novembre de 2013). És d'esta sordesa de la qual ens queixem, i
pensem que vostés no volen arribar a consensuar la solució.
Des de la proximitat als veïns i a la AV de Benimàmet sol·licitem:

Proposta d'acord
Que intenten dur a terme el projecte i el consensuen amb els veïns.
Recordem que, al principi, es va prometre un gran parc que no seguiria dividint
Benimàmet i del qual els veïns estarien satisfets, ja que el barri és deficitari en zones

verdes i lúdiques. No volem que s’ature el projecte adduint que no es fa per l'oposició
de la AV de Benimàmet, sinó per la falta de diàleg.
Esperem el retorn al diàleg
Contestació a la pregunta que presenta el senyor José Vicente Barrachina Gallego,
del Grup Socialista de la Junta Municipal de Trànsits, sobre diversos assumptes
relatius a Benimàmet.
1. L'acta de comprovació de replanteig de les obres d'instal·lació de les pantalles
acústiques al Nucli Zoològic Municipal (gossera) és de data 13 de març de 2014. El 23
de març es van iniciar els treballs previs. La delegació ha estat en contacte en tot
moment amb la presidenta de l'Associació de Veïns, a la qual li han comunicat cada
actuació. Per tant, s'ha complit amb el compromís adoptat de l’execució del projecte i la
dotació pressupostària.
2. El serveis tècnics de la Diputació de València, en coordinació amb la Conselleria
d'Infraestructures, estan valorant la viabilitat de la ubicació de la passarel·la de
referència o una altra alternativa. Després de la resolució es comunicarà a l'alcaldia
pedània, veïns i interessats i es comunicarà la Junta Municipal.
3. El projecte d'obres redactat pels tècnics municipals ha estat ja aprovat per la Junta de
Govern Local i, en estos, moments s'estan duent a terme els tràmits per a la licitació de
l'obra, de manera que, es podrà començar tan prompte com s’haja adjudicat.

12. Preguntes que presenta Martín Navarro i Vicent, vocal del Grup Socialista
12.1. Actuacions derivades de la crema de palmeres.
Com a conseqüència de les retallades en neteja i jardins, s'estan produint situacions de
falta de manteniment de l'arbratge de la ciutat, la qual cosa provoca situacions en què
s’afavorix l'incivisme d'alguns/es ciutadans/es.
És el cas de la mancança de la poda de les palmeres als barris de Benicalap i Ciutat
Fallera, on s'ha produït la crema d’alguna palmera per la ignició de les barbes (branques
seques que hi pengen).
Esta situació es pot reproduir al carrer de Manuel Melià i Fuster (Don Pío), on les
barbes de les palmeres quasi arriben a terra.
Per això, el vocal que subscriu, eleva les següents preguntes:
1. Amb quina freqüència es realitza la revisió de l'arbratge, incloent-hi les palmeres?
2. Quan es va fer la dita revisió a Benicalap i Campanar?
3. Hi ha una planificació de la poda de palmeres?
4. Quan es pretén procedir a la poda i neteja de palmeres als barris d'esta junta
municipal?

Contestació a la pregunta que presenta el Sr. Martín Navarro i Vicent, del Grup
Municipal Socialista, a la Junta Municipal de Trànsits, sobre les actuacions
derivades de la crema de palmeres.
1. La revisió de l’arbratge i de les palmeres es realitza constantment amb la inspecció de
la Secció Tècnica de Gestió Integral de l’Arbre i les contractes de manteniment integral
de jardins de la zona nord i de la zona sud. La inspecció es realitza durant tots els dies
laborals i els no laborals si és necessari.
2. Durant els mesos de juliol i agost de 2014 es revisaren totes les palmeres de
Benicalap i Campanar. No obstant això, es revisen periòdicament. En mesos posteriors
s’han tornat a revisar districte a districte, ja que és una ocupació rutinària de la inspecció
d’esta secció i de les brigades municipals, quan es fa la poda de palmeres.
3. Sí. Es comprova una a una l’estat de totes les palmeres del catàleg.
4. Les pròximes actuacions per al barri de Benicalap són:
Dilluns 30 de març de 2015 comença la poda de les palmeres dels carrers del
Poeta Serrano Clavero i del General Llorens, al voltant de la biblioteca i del centre per a
persones majors de Benicalap. Per al mes de maig s’ha programat la poda de les
Phoenix dactylifera del carrer de Sant Josep Artesà. Tot s’inclou en la programació a
partir de maig.
Districte municipal núm. 4, Campanar: actualment, s’ha iniciat la poda de les
washingtonies del carrer de la Reina Violant (s’han interromput durant uns dies per tal
de podar les palmeres dels carrers del Poeta Serrano Clavero i del General Llorens al
voltant de la biblioteca). Al començament del mes d’abril continuarà la poda de les
washingtonies del carrer de la Reina Violant i adjacents com ara els carrers de l’Escultor
Garcia Mas, Port de Santa Maria i Vicente Alfonso Tormo.
La campanya de retirada de dàtils s’iniciarà, com tots els anys, a partir del mes de juny i
continuarà fins a l’acabament del mes d’octubre.

12.2. Actuacions derivades de la crema de cotxes a la Ciutat Fallera
La mancança de mitjans materials, i especialment humans, de la Policia Local de
València és evident. A causa d'esta mancança d'efectius les patrulles nocturnes són
escasses, i ho són especialment als barris perifèrics de la ciutat.
Durant la setmana fallera, els veïns de barris com la Ciutat Fallera, Benicalap, Torrefiel,
Orriols, Marxalenes, etc., tenen la sensació que es produïx un desplaçament d'efectius
cap al centre i els deixa molt poc protegits durant la nit.
Un exemple de tot això és la crema de tres cotxes que es va produir durant la matinada
del 17 al 18 de març a la Ciutat Fallera.

Per això, el vocal que subscriu, eleva les següents preguntes:

1. Quines dotacions policials es dediquen a la vigilància nocturna de la Ciutat Fallera
durant la setmana fallera?
2. Quines dotacions policials es dediquen a la vigilància nocturna dels diversos barris
d'esta junta de districte?
3. Quins tipus d'actuacions hi ha en marxa per a aclarir la crema de vehicles i en quina
fase es troben?
4. Quines accions hi ha previstes per a reduir este tipus de delinqüència i quan es duran
a terme?

S’hi adjunta l’informe de la Policia Local de València.

PREGUNTES
QUE PRESENTA EL VOCAL SR. MARTÍN NAVARRO I VICENT, EN EL SEU NOM I
EN EL DEL GRUP SOCIALISTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS A LA
COMISSIÓ DE GOVERN I AL PLE

Introducció. En l'assumpte de les actuacions derivades de la crema de vehicles a la
Ciutat Fallera i, en concret, en referència al fet que es va produir al carrer del Ninot en
el transcurs de la matinada del dia 19 de març proppassat, cal assenyalar que com a
conseqüència de la crema d'un vehicle per un individu, que va ser identificat per
agents del CNP i la PLV, van quedar afectats altres dos més que es trobaven
estacionats a la vora del vehicle en què es va originar el foc. Així mateix, cal destacar
que el servici va ser atés per tres unitats de policia, dos del CNP i una de la PLV
adscrita a la 5a unitat de districte, Trànsits.
D’altra banda, cal tindre en compte que les col·laboracions puntuals en servicis
multitudinaris per personal adscrit a les unitats territorials es limiten i controlen de
manera que cap barri quede sense atendre en cap dels seus torns. El servici nocturn
no queda afectat per eixa mesura.
1. Respecte a la primera pregunta, cal dir que el servici de la Policia Local en horari
nocturn està centralitzat, encara que cada unitat territorial aporta un nombre de
vehicles que oscil·la entre 2 i 3 per districte, a més del servici de GOE-Nit.
2. El nombre d'unitats que patrullen el districte no correspon amb un nombre fix
d'unitats, ja que depén del volum de servicis i/o la tipologia d’estos. De qualsevol
manera, esta unitat aporta dos patrulles al conjunt total de vehicles de la Policia Local
que patrullen la ciutat qualsevol nit de l'any.
3. Com ens hem referit en la introducció, està sent investigat pel Cos Nacional de
Policia, per a la conclusió de la qual estimem de forma molt positiva la ràpida
intervenció dels nostres agents i la ràpida identificació del presumpte autor de l'incendi.
4. El CNP, a través de la comissaria del districte, Trànsits, des del passat 15 de febrer
ha posat en marxa dispositius nocturns, entre les 22:00 i 06:00 hores per a la
prevenció d'incendis nocturns, elements del mobiliari urbà o vehicles. La Policia Local
té coneixement de la posada en marxa d'estos dispositius, així com d’altres vinculats
amb la seguretat ciutadana, amb la finalitat que hi haja una coordinació i cooperació
recíproca entre ambdós cossos policials per a fer front als problemes de seguretat
ciutadana del districte.

13. Precs i preguntes.
Francisco Barrachina sol·licita que les contestacions a la pregunta formulada porten el
nom i els cognoms de qui informa i el segell corresponen.
En relació a les subvencions, sol·licita més temps per a estudiar-les.
Martín Navarro diu que no es prenen en consideració les peticions dels veïns i vocals,
especialment en la Comissió de Cultura.
Francisco Llamas sol·licita que les associacions de veïns puguen intervindre en el
nomenament dels il·lustres.
Tot seguit comença al torn d’intervencions dels veïns. Una vegada finalitzades i sense
més temes a tractar, s'alça la sessió a les 20:35.

