ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS, CELEBRAT EL DIA 16 DE GENER DE 2013.
.
ASSISTENTS:
Presidenta:
Sra. Ana Albert Balaguer
Vocals:
Grup Popular:
D. Vicente Aparicio Palop
D. Eduardo Esperanza Gutiérrez
D. Juan Pedro Ávila García
D. Marià Aguilar Soriano
D. Francisco Roig Saiz
Grup Socialista:
D. Félix Estrela Botella (Regidor de l’Ajuntament de València)
D. Vicent Martín Navarro
D. José Vicente Barrachina Gallec
Esquerra Unida:
D. Emilio García Pérez
Compromís:
D. Rafael Ibáñez Puchades
Secretari:
D. Carlos Saiz Giorgeta.
En la Ciutat de València, sent les 19,30 hores del dia 16 de gener de 2013, s’obri la per la
Presidència amb unes paraules d’agraïment als vocals vocals per la dedicació itreball desenrotllat en
la Junta, donant la benvinguda als nous vocals, i passant-se a continuació a tractar els assumptes de
l’orde del
1-) LECTURA I APROVACIÓ De l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR .
No es formulen inconvenients a la mateixa, per la qual cosa s’aprova per tots els assistents.

2-) DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE NOUS VOCALS
Es dóna lectura pel Secretari a la Resolució d’Alcaldia núm. 1344, de data 30 de novembre de 2012,
per la qual es resol “De conformitat amb el que preveuen els articles 84.3 i 85.b) del Reglament
Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de València, aprovat definitivament en sessió
plenària de 29 de desembre de 2006, i acceptant la proposta del Portaveu del Grup Municipal
Socialista per a substituir els vocals i els seus suplents de la Junta Municipal de Trànsits, esta
Alcaldia resol:
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Anomena vocals de la Junta Municipal de Trànsits a D. Martín Navarro Vicent i D. José Vicente
Barrachina Gallec, en substitució de D. Eduardo García López i D. Vicente de l’Encarnación Peña,
respectivament.
Anomenar vocals suplents dels anteriors citats a SRA Mar Carrers López i SRA Chelo Pol Cebellán,
substituint a D. José Luis Ahuir del Pozo i D. Vicente Ramos Fenollosa, respectivament.”
Així mateix s’informa que els Consells del Districte se celebraran l’últim dimecres del trimestre, a les
19:30 hores. Mostren la seua conformitat els vocals presents.

Atés que s’està procedint a gravar la sessió, per la Presidència se sol·licita que tal com es va acordar
anteriorment per este Consell, se sol·licite dins del termini i la forma escaient la gravació de la sessió.

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA

1º) Assumpte: COBRAMENT RETROACTIU TAXA TAMER ANY 2011

En els rebuts de l’aigua que han arribat a les llars de València i per descomptat dels d’esta Junta
Municipal, en el mes de novembre de 2012, s’ha produït una pujada d’al voltant de 25 euros
addicionals, i que correspon als mesos de setembre i octubre de 2011. Esta pujada que es va
aprovar a l’agost del passat any no es va fer efectiva, curiosament, fins a un dia després de les
eleccions de novembre.
Com bé saben, el passat mes d’octubre la presidenta de l’EMTRE, María Ángeles Ramón Uin va
anunciar rebaixes en la taxa TAMER per a 2013, rebaixes que ara s’han traduït en un cobrament
retroactiu, i per tant un nou perjuí del seu partit cap als ciutadans i ciutadanes de València.
Els veïns i veïnes de València no tenen perquè pagar la mala gestió del Partit Popular, este rebut
constituïx una burla més, i resulta del tot intolerable, que un any després de pujar la tarifa i amb
caràcter retroactiu hagen cobrat unes quantitats que no es van voler cobrar en 2011 per motius
electoralistes. És evident, que davant de la seua mala gestió, des del PP s’intenta fer caixa a costa
de la butxaca dels veïns i veïnes, qüestió esta que no admetem.
Per això, el vocal que subscriu, eleva la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Proposem que des de l’Ajuntament s’inste a l’EMTRE que procedisca a la devolució immediata de
les taxes cobrades corresponents als mesos de setembre i octubre de 2011, amb les que este
Ajuntament ha castigat una vegada més als veïns i veïnes d’esta ciutat.
Es dóna lectura per la Presidència a l’informe de la Delegació del Cicle Integral de l’Aigua que diu:
L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) és una entitat local de caràcter
supramunicipal l’àmbit d’actuació de la qual està integrat pels municipis de l’Àrea Metropolitana de
València.
La competència bàsica de l’EMTRE és prestar el servici de tractament, valoració i eliminació de
residus urbans, generats en l’Àrea Metropolitana, d’acord amb els objectius marcats per la
Generalitat, a través de la Normativa sectorial i de conformitat amb els instruments de planificació
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previstos en la mateixa, Llei valenciana de Residus, Pla Integral de Residus i Pla Zonal de la nostra
Àrea Metropolitana. La dita competència es desenrotlla per mitjà de la construcció i gestió de plantes
de tractament de residus, plantes de valoració i compostatge, abocadors, i ecoparcs d’àmbit
metropolità.
Per a finançar la prestació d’este servici metropolità l’EMTRE va aprovar l’Ordenança fiscal
reguladora de la Taxa pel servici metropolità de tractament i eliminació de residus urbans (TAMER),
Atés que la TAMER es gestiona i recapta per mitjà de convenis amb les empreses i/o entitats o
Ajuntaments que presten el servici municipal de subministrament d’aigua potable en l’àmbit de l’Àrea
Metropolitana, seguint els processos i períodes de recaptació establits per les mateixes, quan es va
produir esta modificació a l’octubre de 2011, ens trobem amb la impossibilitat de recaptar el quart
trimestre d’eixe any amb la immediatesa temporal que marcava el seu inici de vigència, considerant
que la totalitat d’empreses i entitats col·laboradores van necessitar el seu temps per a adequar
l’aplicacions informàtiques a les necessitats de les noves tarifes, especialment a la novetat de
separar les activitats econòmiques, amb el seu propi règim i amb dades que no disposaven en les
seues bases.
Estes circumstàncies van determinar que en funció de la celeritat d’adequació de cada
concessionari, el quart trimestre de 2011 es cobrara totalment o parcialment la TAMER amb les
tarifes antigues, quedant pendent la seua regularització, produint-se diferències inclús entre veïns
d’un mateix municipi, segons el moment de facturació que al seu contracte li corresponga.
Eixa regularització pendent, que es concreta en el cobrament de la diferència entre el que es va
pagar d’acord amb les tarifes antigues en el quart trimestre de 2011, i el que s’ha de pagar, d’acord
amb la vigència de les noves tarifes, és la que s’està escometent des d’octubre DE 2012.
Transcorregut un any des de la Entrada en vigor de les noves tarifes, i veient possible la reducció
dels mateixes en els imports detallats en l’expedient, l’última modificació de la TAMER va ser
aprovada amb caràcter provisional per Acord de l’Assemblea de l’EMTRE en sessió celebrada el 24
d’octubre de 2012 i de manera definitiva per l’Assemblea de data 19 de desembre.
La representant socialista en l’EMTRE (regidora de Picassent) va exigir en dos ocasions en 2012 en
sengles reunions el cobrament d’estos retards (comandament còpia de les actes).
L’Ajuntament de València ni cap altre dels pertanyents a l’EMTRE, intervenen en el cobrament de la
taxa TAMER, ja que és una obligació de l’empresa subministradora de l’aigua en cada municipi el
cobrar-la. Algun ajuntament que intentava prohibir el seu cobrament, ha rebut una resolució judicial
que li obligava a fer-ho (Quart de Poblet, Rocafort i Albal).
No és retroactivitat de la norma, sinó el cobrament de retards de l’últim trimestre de 2011, és a dir
des de l’entrada en vigor de la norma. Per tant es cobra des de l’1-10-2011 no d’abans.”
El representant de l’AA.VV. Torrefiel intervé per a sol·licitar que es protegisca als veïns i s’obligue a
l’entitat Metropolitana a tornar l’import cobrat de més.
Sotmesa a valoració l’anterior proposta, és desestimada per 6 vots en contra dels membres del Grup
Popular i 4 a favor dels representants 2 del Grup Socialista, 1 Compromís i 1 Esquerra Unida.
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2º) Assumpte: Deficiències manteniment i instal·lacions en el Col·legi Públic de Ciutat de
l’Artista Faller.

Si hi ha col·legis que són paradigma del menyspreu per l’ensenyança pública per part del PP i en
especial de l’Ajuntament de València, este és el de la Ciutat Fallera, un col·legi públic que es troba
desatés en les labors de manteniment per part d’este Ajuntament i per descomptat de les inversions
en rehabilitació i actualització d’instal·lacions per part de la Generalitat, que també governa el PP.
Des del seu AMPA, s’han sol·licitat reiteradament a l’Ajuntament i a la Generalitat que vostés
governeu en innumerables ocasions que procedisquen a arreglar el centre, totes elles infructuoses,
evidència de la deixadesa i falta de responsabilitat, cap als xiquets i pares usuaris del centre
educatiu.
En este context, per al seu coneixement, la situació del col·legi és la que seguix:
Falta de papereres exteriors.
URGENT necessitat de pintar els edificis.
•
NECESSITAT de substituir les finestres i persianes a mitat de l’edifici de primària.
•
Obertura errònia de portes (han d’obrir-se cap a fora)
•
NEFAST estat dels patis i pistes esportives.
•
Banys en MAL ESTAT, especialment el dels professors, que impedixen l’ús adequat de
l’inodor.
•
Necessitat de Fumigació a l’interior, per a evitar la presència de panderoles i altres insectes.
•
Com a conseqüència de la REDUCCIÓ de 7 a 4 hores/setmana de la neteja exterior, les
papereres estan constantment plenes, els patis bruts i altres zones d’impossible ús.
•
Paviment pròxim a la tanca del recinte esportiu en mal estat.
•
La zona de l’antiga piscina constituïx un seriós perill per als alumnes
•
•

Per això, el vocal que subscriu, eleva la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Proposem que des de l’Ajuntament es procedisca a realitzar les tasques de manteniment,
reposició i/o inversió en el Col·legi Públic de la Ciutat de l’Artista Faller, que li són pròpies i que
inste a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que en
l’atribució de les seues obligacions duga a terme les obres i reparacions que siguen de la seua
competència perquè:
•
REPOSEN/DOTEN papereres en l’exterior.
•
PINTEN els edificis.
•
SUBSTITUÏSQUEN les finestres i persianes a mitat de l’edifici de primària.
•
ES CORREGISCA l’obertura errònia de portes (han d’obrir-se cap a fora)
•
ES REHABILITEN els patis i pistes esportives.
•
ES REPAREN TOTS els banys en MAL ESTAT, especialment el dels professors, que
impedixen l’ús adequat de l’inodor.
•
ES FUMIGE l’interior, per a evitar la presència de panderoles i altres insectes.
•
S’AUGMENTE la neteja exteriror de 4 a 7 hores a la setmana.
•
ES PAVIMENTE la zona pròxima a la tanca del recinte esportiu en mal estat
•
S’ELIMINE I ADEQÜE la zona de l’antiga piscina que constituïx un seriós perill per als
a'lumnos.
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Es tracta conjuntament amb la 14 per tractar-se el mateix tema.
Assumpte: Estat de col·legis i institut del Barri de Torrefiel
Davant de la situació en què es troben els Col·legis Públics i el els del Barri de Torrefiel que podria
resumir-se com seguix:
CEIP Antonio Machado: la zona de recreació estan en un estat deplorable, havent-se presentat i
comunicat en anteriors ocasions proves documentals tant de la direcció del centre com per
l’associació de veïns. També ens trobem que en el pis superior la pintura centre es troba molt
deteriorada. A més en este mateix centre ens trobem amb un solar limítrof que s’ha convertit en un
abocador incontrolat de mobles i trastos.
CEIP Torrefiel: En este centre ens trobem amb neteges sense reformar des de fa cinquanta anys,
que és el temps que fa que està en funcionament el centre.
CEIP Sanchis Guarner: És un centre que no té menjador escolar, servici del tot necessari.
els Ballester Gozalvo: Este els presenta clavills des de la seua inauguració que encara hui estan
sense reparar i de constituïxen un signe inequívoc de la deixadesa i falta de manteniment en què es
troben els centres escolars de la ciutat de València i en particular els d’esta Junta Municipal.
El vocal que subscriu, eleva la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Que es procedisca per part de l’Ajuntament a dur a terme de forma immediata, les labors de
manteniment dels centres que li són pròpies, a fi de solucionar els problemes expressats sobre els
centres referits. I en el cas que estes labors o altres de les ací explicitades excediren les seues
capacitats o atribucions, que inste a la Generalitat i a la Conselleria responsable a portar-les a cap
immediatament.
Es contesta per la Presidència que des de la Delegació d’Educació s’ha rebut als directors
d’ambdós col·legis i al Consell Escolar en relació als problemes suscitats i esta mateixa moció ja s’ha
presentat al Ple de l’Ajuntament i s’informarà de l’acord que s’adopte.
A més la competència de l’Ajuntament és referida al manteniment, havent-se solucicionado ja estos
problemes, o estar en via de solució.
D. Vicente Aparicio Palop es manifesta que és representant de l’Ajuntament en C.P. Torrefiel des de
l’últim Consell Escolar, no havia sorgit cap altra deficiència, el col·legi reclama per escrit (inclòs tema
coloms) s’estan atenent les deficiències.
Sotmés a votació la mateixa, és desestimada per 6 vots en contra del Grup Popular i 4 a favor, 2 del
Grup Socialista, 1 Compromís i 1 Esquerra Unida.
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3º) Deficiències en senyalització Passos de zebra en Ciutat Fallera i perill en voreres per falta
de neteja de dàtils en el sòl.
LA Ciutat Fallera en un més dels barris de la Junta Municipal de Transits, que es troben abandonats
per la gestió del PP al capdavant de l’Ajuntament de València.
Una evidència d’açò és el deplorable estat en què es troba la senyalització dels passos de zebra
d’este barri, s’adjunten fotos d’algun exemples d’açò. La falta de manteniment d’estos passos de
zebra suposa que els conductors que transiten pels seus carrers no els puga veure amb la claredat
suficient, sent açò motiu d’innumerables esglais entre els vianants de la zona, però especialment
entre la gent major (la mateixa a què els han congelat les pensions).
D’altra banda en les zones del barri on hi ha palmeres datileres, la caiguda de dàtils madurs en la
vorera i la falta de neteja del barri per l’escassetat de mitjans dedicats a la neteja, està provocant que
es produïsquen esvarons, que si bé fins al moment no es tenen notícies que hagen anat a més si
constituïxen un seriós perill potencial per a tots els veïns, que poden patir traumatismes derivats de
les caigudes produïdes per la desídia del PP en la neteja del barri de Ciutat Fallera.
Per això, el vocal que subscriu, eleva la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Proposem que des de l’Ajuntament es procedisca al repintat de tota la senyalització dels passos de
zebra de la Ciutat Fallera, i procedisca a la neteja dàtils en les voreres afectades.
Es contesta per la Presidència:
Segons informe del Servici de Transports i Circulació: “Per al repintat de les marques vials se seguix
un programa de manteniment periòdic amb una cadència aproximada d’un any. No obstant això,
realitzada visita d’inspecció i comprovant que alguns passos de vianants presenta un estat de
deteriorament significatiu, es procedirà al repintat del barri el pròxim mes de gener de 2013.”
Quant a la neteja, segons l’informe rebut “la neteja d’estos trams de vorera on es produïx la caiguda
de dàtils (carrer Sant Josep Artesana i contornada), està inclosa en el sector d’agranat manual
A1.16-18 els dilluns, dimarts, dijous i divendres (adjunt pla d’itinerari).
Els dissabtes al matí es realitza agranat mecànic
No obstant això, a fi de millorar l’estat de neteja, la nit del 12 al 13 de desembre va a efectuar-se una
neteja mixta del carrer Sant Josep Artesà on es concentra esta problemàtica.”
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP COMPREELS MEUS
4º) Assumpte: Rampa de discapacitats al carrer Mauro Guillén
Motivació:
La vorera del carrer Mauro Guillén a la confluència amb el carrer Vall de Laguar és massa estreta per
al pas de cadires de rodes, i a mes a mes la instal·lació d’un fanal al va cantar dificulta encara mes
el trànsit i el fa peronets per la possibilitat que algunes de les rodes caiga a la calçada. Per a evitar
este perill hi ha una rampa lateral d’accés que en moltes ocasions resulta completament inútil perquè
hi ha cotxes aparcats de tal manera que impedeixen el pas´d’una persona amb cadira de rodes.
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El Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació els acords següents:
PROPOSTA d’ACORD

1.

Que la Junta Municipal inste els serveis municipals escaients perquè s'instal·len
bol·lards en la zona d'accés a la rampa per a evitar que els cotxes bloquegen l'accés de
persones amb cadira de rodes.

Es contesta per la Presidència que segons informe del Servici de Transports i Circulació: “realitzada
visita d’inspecció s’ha considerat procedent ordenar la col·locació de tres bol·lards per a impedir que
els turismes estacionen en la zona de vianants existent en la confluència del carrer Vall de Laguar
amb Mauro Guillen, evitant així que els vehicles incorrectament estacionats impedisquen el pas als
vianants que es desplacen en cadira de rodes.”

5t) Assumpte: AntiAntiga fàbrica "Bombes Res".
Motivació:
l’antiga fàbrica de "Bombes Res", situada en l'avinguda de Burjassot fent va cantar amb el carrer
Reus, és un exemple de l'arquitectura industrial que barreja l'estil modernista amb l'Art Decó, la qual
cosa suposa un exemple dels poques mostres arquitectòniques d’estes característiques a la ciutat de
València.
Dónes de fa molts anys l'edifici ha patit incendis, ocupacions i ha estat utilitzat com abocador
incontrolat, amb el deteriorament que això comporta, sense que els propietaris ni l'ajuntament
intervinguen per a mantenir i conservar este edifici obra del destacat arquitecte Cayetano Cors doní
Carminati, també autor de l'edifici Rialto.
El veïnat dels edificis que l'envolten han manifestat la seua queixa en diverses ocasions ja que
pateixen la brutícia, els mals olors i els òmpligues de rates sobretot en els mesos d'estiu.
Tal com consta a l’Acta corresponent, a la Junta Municipal del mes de juliol de l'any en curs, dónes
de l'ajuntament se'ns va contestar que :
“Quant a les condicions de neteja i salubritat de l’edifici, s’ha actuat ja en diverses ocasions per la
propietat a requeriment de l’Ajuntament, en qüestions de neteja i retirada d’efectes, i inclús
directament per l’Ajuntament en el que és el derrocament d’algunes construccions i el tapiat
d’accessos.
Esta llicència està en tramitació, havent-se emés ja distints informes pels tècnics municipals amb les
qüestions a esmenar per la propietat. Al ser un edifici de propietat privada, una vegada es resolga la
llicència i es duguen a terme les obres per la propietat, quedaran resoltes definitivament les
qüestions plantejades en la moció quant a la conservació de l’edifici.”
Malgrat tot, vaig fugir és el dia que la fàbrica contínua en un estat deplorable sobretot pel que fa a
l'interior de l'edifici que limita amb els patis de llum dels edificis veïns. (veure fotografies adjuntes)
A mes calç assenyalar que l'edifici contínua ocupat i ara que anem cara a l'hivern és farà foc i el
consegüent perill que això comportarà per al veïnat i els mateixos ocupants de l'edifici.
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, els acords
següents:
PROPOSTA d’ACORD
1. DONAT QUE ELS COMUNICACIONS AMB LA PROPROPIETAT NO HAN DONAT RESULTATS
POSITIUS, insistim que se'ls exigisca de manera mes contundent i urgent el compliment dels
normatives de salut pública pel que fa al manteniment de la neteja.
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2. Que, de forma subsidiària, és prenguen els mesures sanitàries necessàries per a la neteja tant per
fora com per dins de l'edifici per tal que el veïnat puga viure en unixes condicions dignes i destrals.
3. Donat que el nostre districte i particularment la zona de Marxalenes no disposen d'espais per a
usos socials i culturals públics suficients, proposem que s'inicie un estudi perquè este edifici seguisca
conservat i recuperat amb esta finalitat, preservant tant la seua identitat constructiva i estilística com
la memòria històrica i industrial.

Es contesta per la Presidència:

La Comissió d’Urbanisme, en la seua sessió del mes de Juny passat, va aprovar per unanimitat de
tots els grups municipals instar a la propietat a què realitzen les corresponents inspeccions tècniques
i a complir les seues obligacions d’acord amb la Llei Urbanística Valenciana, ordenand l’execució
d’obres de conservació i rehabilitació.
Els usos d’esta edificació vénen establits en el Pla General havent-hi, a més expedients en
tràmit per a la concessió de les llicències corresponents d’acord amb el planejament vigent.
Des de la Delegació de Sanitat s’informa que “respecte a les condicions higienicosanitàries del dit
edifici, des d’este Servici de Sanitat, es porta actuant des de l’any 2008, en diferents ocasions tant
per la propietat del mateix a requeriment de l’Ajuntament, procedint a la neteja i retirada d’efectes, i
inclús directament per part de l’Ajuntament, consistent en derrocament d’algunes construccions que
podien suposar un risc per a la salut, així com tapiat d’accessos.
Al tractar-se d’una propietat privada, actualment amb sol·licitud de llicència municipal d’obres en
tràmit, tots els problemes d’insalubritat quedaran esmenats definitivament una vegada s’executen les
obres sol·licitades per la propietat.
L’última actuació, per part d’este servici de sanitat, és del dia 17 de setembre d’enguany 2012, en la
que es realitza una inspecció, en col·laboració amb la Policia Local, en la qual, des de les nostres
competències higienicosanitàries, es comprova que per l’exterior de l’edifici hi ha excés de mala
herba i restes no orgànics. A l’interior de l’edifici no es pot accedir per trobar-se tapiat i no s’observen
assentaments de persones. S’adjunta l’informe de l’Inspector de Districte.”
Segons s’informa des del Servici de Neteja “la neteja d’immobles amb edificació no és contempla a
l’objecte del contracte del servici de neteja viària, recollida i transport de residus urbans a la ciutat de
València.
Esta secció ha netejat els solars municipals del voltant en diverses ocasions i ha notificat als
propietaris de solars privats, i tornarà a actuar en este any si és necessari.”
Finalment s’acorda traslladar novament a la Delegació d’Urbanisme i la resta de servicis municipals
que corresponga.
D. Emilio García Pérez (IU) manifesta l’existència de rates i el mal estat del sostre que amenaça
caiguda.
6º) Assumpte: Caos urbanístic al carrer Sagunt als números 40-50
Motivació:
El carrer Sagunt és molt probablement el mes antic del nostre districte, ja que era el camí d'entrada a
la ciutat de València per la porta dels Serrans. Pot ser que la seua antiguitat seguisca, en absència
d'un Pla Urbanístic adequat, uns els factors que el converteixen de vegades en un autèntic caos.
Dels diferents trams del carrer, resulta especialment conflictiu i intransitable el tram comprés entre
els números 39 i 50. Ací s'ajunten dos problemes, un d'urbanitat i un altre d'urbanisme. És cert que
falten rebaixos en alguns punts, però els que hi ha els aprofiten els cotxes per envair les voreres.
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Al nostre parer, caldria redissenyar l'entorn creant una plaça de vianants amb el triangle que
defineixen els números 40 a 50, aprofitant la plaça per a instal·lar la parada d’autobús situada al
número 56. Esta actuació, d'inversió insignificant, suposaria una millora important de l'entorn ja que
els baixos de la plaça recuperarien vitalitat i s'evitaria que els cotxes que estacionaren
indegudament.
Si esta actuació és combinara amb la creació de la vorera als números pars seriosa ideal, perquè és
milloraria l'entorn de manera considerable amb una inversió mínima. El numere 39 queda clarament
fora d'alineació, per la qual cosa seriosa necessari accelerar el procés d'expropiació en el cas que no
seguisca ja de propropietat municipal per tal d'eliminar el tap urbanístic que representa. Calç
recordar que com és pot apreciar als imatges el mur que fa de tanca d’este solar és troba en
condicions lamentables i representa un perill evident per als vianants que ja ha donat problemes fa
pocs mesos per caiguda de runes a la via pública.
Al seu article “Places, placetes i xamfrans”, 1 el reconegut urbanista Alberto Peñín proposa la
recuperació d’espais urbans per a generar punts d’encontre de la gent. La presència de què ell
anomena “saletes d’estar urbanes” contribueix a generar activitat social i comercial al seu entorn i en
definitiva a millorar la qualitat de vida dels barris. Tot això amb inversions insignificants, com és el
cas de la modificació que és proposa en esta moció.
El Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, els acords següents:
PROPOSTA d’ACORD
1. Que és delimite una zona de vianants al triangle que és forma entre els números 40 i 50 del carrer
Sagunt.
2. Que s'accelere el procés d'expropiació de la part del numere 39 que envaeix part del carrer amb
l'actual alineació o si ja és de propropietat municipal és faça la vorera corresponent.
7º Assumpte: Carrer Sagunt
Motivació:
Tal com és pot llegir a la WEB INFOCIUTAT de l'Ajuntament, hi ha constància de l'adquisició, per la
Companya Hospitalària de Sant Antoni Abad d'uns terrenys extramurs de la ciutat al camí dels
Serrans a Morvedre, al caseriu d'Orriols. Este és sens dubte l'origen de l'actual Carrer de "Sagunt".
Els recents descobriments arqueològics del carrer Ruaya, situen nuclis de població a l'entorn de què
vaig fugir és el carrer de Sagunt, fins i tot anteriors a la fundació romana de la ciutat.
És tracta, per tant, d'un dels carrers mes històrics de la ciutat. Sembla normal que un traçat urbà amb
tants segles d'existència haja conegut nombroses planificacions, que han donat lloc a remodelacions
de la seua fisonomia. El que no és tan lògic és que estes remodelacions hagen deixat al traçat actual
unixes cicatrius tan evidents, convertint-lo en un autèntic caos urbanístic.
La recent peatonalització del Pont dels Serrans és una feta important en la recuperació del patrimoni
urbà. El que no sembla res lògic és que el pont recuperat s'aboque a un carrer sense urbanisme
definit, sembrat de solars sense ús i que amb un correcte urbanisme podria ser un atractiu perquè els
promotors urbanístics és decideixen a invertir en este racó de la ciutat tan proper del centre i a hores
d'ara tan degradat. El carrer de Sagunt actual, sobre tot el tram entre el Pont de Serrans i el carrer de
Maximilià Thous està sembrat de solars, voreres estretes i mals adaptades al trànsit dels vianants,
per no dir que son totalment inaccessibles per als persones discapacitades.
Com exemples de la gravetat de la situació al voltant del carrer de Sagunt podem mencionar els
següents:
•

El mercat de Sant Pere Nolasco.

1
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•

La prolongació Carrer Lleida-Miraculosa.

•

Carrer Sant Isabel

•

Carrer Mateo Escrivà.

•

Carrer de la Mañà

•

Carrer Saboneria

•

Carrer Hort D.D.Vicente

•

Carrer Tarra

•

Carrer Sant Joan de la Cruz

•

Carrer Pare Palau i Quer

•

Carrer Duato

•

El solar de Carrer Ruaya.

Som conscients que la remodelació completa del carrer i del seu entorn és una interva véncer
urbanística de llarg recorregut i que els circumstàncies econòmiques actuals no permeten grans
despeses. No obstant hi ha intervencions urgents, que no requereixen obres d’importància i que és
podrien abordar amb caràcter immediat.
Per tot allò exposat, el Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, els acords
següents:
PROPALS d’ACORD
1.- Que la Junta Municipal de Trànsits requereixca dels regidories competents la redacció d'un Pla
Especial d'Urbanització del Carrer Sagunt i del seu entorn.
2.- Que s'escometen amb caràcter urgent els actuacions que els tècnics d’urbanisme consideren
necessàries per a garantir la seguretat dels vianants i l’accessibilitat dels persones discapacitades.
Es contesta per la Presidència a les dos mocions anteriors que es tracten conjuntament per tractarse del mateix tema.
Segons s’informa des de la Delegació d’Urbanisme “els números 39 i 41 del carrer Sagunt són àmbit
de cessió obligatòria de vials vinculada a l’edificació dels solars corresponents. Esta cessió a
l’Ajuntament hauria d’estar completada per a fer viable la reurbanització de l’entorn del carrer Sagunt
entre els números 40-50 que requeriria el disseny previ d’una planta viària per part del Servici de
Circulació i Transports i disposar del pressupost necessari per a l’actuació, amb el que en estos
moments no es compte. En el moment de poder comptar amb partida per a inversions i, en funció de
les actuacions a executar es podria considerar la intervenció sol·licitada.”
S’aprova la moció alternativa que proposa la Presidenta, en el sentit de dur a terme la reurbanització
provisional quan existisca disponibilitat pressupostària, la qual cosa és aprovat per 6 vots a favor del
Grup Popular i 4 vots en contra.
8º) Assumpte: Neteja dels carrers després dels pluges de finals del mes de setembre.
Motivació:
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La nit del 28 de setembre del present any és van produir fortes pluges a la ciutat de València la qual
cosa va provocar cert caos.
Molts carrers del districte és van veure col·lapsats per la gran quantitat d'aigua acumulada i molts
locals van córrer el perill d'inundacions. A tot açò calç a afegir el fort vent que va provocar la caiguda
de rodes i arbres.
La falta de neteja i l'acumulació de rodes van provocar l'embossament dels albellons gravant la
situació.
És constata un fet claríssim i és que la ciutat no estava preparada per a fer front als trombes d'aigua i
al vent. El veïnat és conscient que dónes de l'ajuntament no és van prendre els mesures suficients
perquè el clavegueram poguera absorbir tan gran quantitat d'aigua. També poguérem constatar al
nostre districte, que els espades de neteja dels albellons d'alguns punts estratègics, com el túnel de
l'avinguda Pius XII, s'ajornaren mes d'una setmana amb el consegüent perill en cas que els pluges
s'hagueren reproduït.
És per tot açò que el grup municipal de Compromís, proposa, per al seu debat i votació, els acords
següents:
PROPOSTA d’ACORD

1. Que ens$ els mesos d'estiu és prenguen els mesures de neteja necessàries del clavegueram per
a evitar els inundacions provocades pels tan anunciades pluges dels mesos de setembre i octubre.
2. Que és faça la poda i el manteniment dels arbres de manera sistemàtica per tal d'evitar, en la
mesura que seguisca possible la caiguda de rodes i el consegüent embossament del clavegueram.
3. Que després de qualsevol episodi de pluja intensa és duga a terme una neteja de xoc per a
garantir la normalitat de la ciutat i reduir cingles de noves inundacions.

Es contesta per la Presidència que Des del Servici de neteja s’informa que “els servicis d’Agranat
Manual, Agranat Mecànic i Agranat Mixt, es presten en calçada, voreres i passos subterranis
diàriament de dilluns a dissabte, variant l’itinerari a recórrer en funció del programa d’actuació anual,
és a dir la neteja és contínua en el temps i la seua intensitat o rendiment variarà en funció del grau
de brutícia existent, provocat o bé pel natural ús dels ciutadans com per esdeveniments puntuals
com a actes festius o inesperats com a temporals.”
S’acorda traslladar a la Delegació del Cicle Integral de l’Aigua i al Servici de neteja la necessitat de
retirar amb major rapidesa les restes acumulats en els passos subterranis de vehicles quan es
produïx una gota freda, així com reforçar la neteja dels embornals per a evitar el risc d’acumulació
d’aigua.

9º) Assumpte: Accessibilitat al carrer Guadalaviar
Motivació:
La transformació de la ciutat de València en una ciutat accessible ha segut un esforç continuat del
nostre Consistori i a hores d'ara els revistes especialitzades 2 i els associacions de discapacitats la
destaquen com una dels mes accessibles de l'Estat. No obstant, queden ací i allà punt negres
d'accessibilitat com els que destaquem a continuació i que és troben al nostre districte i que calç
anar eliminant.
2
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Un d’estos punts negres és la rampa d’accés al Vell llit del Riu Túria a l'altura del número 11 del
Carrer Guadalaviar.
Una persona incapacitada, o amb carret de xiquet, o una bicicleta ha de salvar quatre graons en un
mateix semàfor. És una pena perquè molt a prop hi ha una rampa de baixada al riu possiblement
infrautilitzada perquè no és pot accedir.
La rampa accessible mes propera està a 175 m. Si és vol fer el recorregut per creuar este semàfor a
peu pla s’han de fer 350 m. extra.
El Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, la següent
PROPOSTA d’ACORD
1. Que és posa en coneixement dels serveis competents de l'Ajuntament l'existència d’este "punt
negre" per tal que s'elimine a la major brevetat.

Es contesta per la Presidència:
Segons informa la Delegació d’Urbanisme “el pas de vianants del carrer Guadalaviar, els tècnics
municipals ho tenen previst executar, igual que alguns altres estan pendents d’adaptar en quant es
tinga disponibilitat pressupostària tan ràpidament com siga possible per a escometre les obres.”

10º) ASSUMPTE: Il·luminació Avinguda de Campanar
MOTIVACIÓ:
Fa uns quants mesos que la vorera de números imparells de l’Avinguda de Campanar entre els
carrens Dr. Nicasio Penlloch i Pius XII, és a dir el tram del desmatellat Hospital La Fe, queda
completament a fosques, mentre que tots els fanals de la vorera que dóna a la Conselleria
d’Educació estan encesos. La falta d’activitat a la vorera de La Fe i la penombra li donen a la zona
un aspecte fantasmagòric i sinistre.
El nostre Grup ja ha presentat en ocasions anteriors propals de racionalització de la il·luminació als
carrers de la ciutat, que en molts casos genera una excessiva contaminació lumínica. En este cas, si
és tracta d’una mesura d’estalvi energètic és deuria garantir un equilibri adequat entre els dues parts
de l’Avinguda.
És per tot açò que el grup municipal de Compromís, proposa, per al seu debat i votació, els acords
següents:
PROPOSTA d’ACORD
1.- Sol·licitar als responsables de l'enllumenat públic que restablisquen el servei en els números
imparells de l'Avinguda de Campanar, entre els carrers Dr. Nicasio Benlloch i Pio XII.
2.- Si la reducció de l’enllumenament respon a una mesura d’estalvi energètic, que és garantisca un
equilibri en la il·luminació de la zona, encenent alternativament fanals d'una i una altra vorera.

Es contesta per la Presidència:
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La Delegació d’Enllumenat informa que “tal com es va contestar en el Ple de desembre a la pregunta
formulada per SRA Consol Castillo en nom seu i en el del grup municipal Compromís sobre este
mateix assumpte, s’informa que la falta d’enllumenat en la vorera dels números imparells de l’Av.
Campanar entre la C/. Dr. Nicasio Benlloch i l’Av. Pio XII es deu al robatori del cable que alimenta a
esta part de la instal·lació i no a cap mesura d’estalvi energètic. Es reposarà el servici en quant es
dispose del pressupost necessari”.
S’acorda traslladar a la Delegació d’Enllumenat la proposta d’instal·lar cable d’alumini en compte de
coure, a manera de prova, com es fa en altres ciutats.

11º ASSUMPTE: Supressió de la línia 61 de l’EMT
MOTIVACIÓ:
El passat 5 de novembre és va suprimir la línia 61 de l’EMT que donava servei tant al nucli històric
de Campanar com als zones adjacents (Avingudes de Vall de la Ballestera i General Avilés). Podem
dir sense exagerar que el servei de transport públic de “Campanar a València” és un servei històric,
perquè amb diverses companyes (SOGEA, VASA; SALTUV, EMT) s'ha prestat dónes de la dècada
dels anys 40.
L’EMT, sense consultar als veïns dels zones afectades ha decidit unilateral-ment suprimir la línia 61 i
perllongar, rebatejant-la com la línia 67, l’antiantiga línia 17 fins l'Hospital Arnau de Vilanova. Esta
nova línia no millora en absolut el servei que és prestava per la línia 17 als zones de Sant Pau i "El
Pouet", però suposa un greu deteriorament del servei tant al vaig agranar de Campanar com al propi
hospital Arnau, perquè el seu traçat resulta molt menys directe.
Segons ens$ consta, els resultats d'explotació dels antigues línia 61 i 17 resultaven favorables a la
primera per un ampli marge de passatgers. En el mes d'octubre passat la línia 61 va tenir 65.590
passatgers, mentre que la 17 solament va tenir 47.920. Sembla fora de tota lògica suprimir la línia
amb mes viatgers.
La zona que ha quedat sense servei de connexió amb la Pl. de l’Ajuntament i el Mercat Central és
especialment sensible, donat que la població del centre de Campanar està formada majoritàriament
per persones majors, amb mobilitat limitada i no calç recordar que, mes enllà dels resultats
d’explotació, el transport públic te una finalitat social.
l’eliminació de la línia 61 és considerada al vaig agranar de Campanar com un greuge comparatiu, ja
que és tracta de l'únic vaig agranar de la ciutat de València a què se li ha retallat el servei de
transport.
Després de que l’Associació de Veïns i Veïnes de Campanar haja iniciat una campanya de recollida
de signatures, l’EMT ha introduït una modificació del trajecte de la línia 73, per tal de fer-la passar
pels carrers Apacicio Albiñana i Rascanya, coincidint amb el traçat de l’extinta línia 61. No obstant, el
servei no és en absolut equivalent a què s'ha perdut, ja que el 73 serveix únicament per “creuar el
pont”, ja que no mes entrar a la G.V. Ferràn el Catòlic és desvia del centre pel carrer Quart per a
dirigir-se al vaig agranar de “Sant Isidre”.
Esta modificació no sembla gens raonable, donat que la connexió que reclamen els veïns, amb mes
de 1500 signatures és entre la zona de la Pl. de Campanar i la Pl. de l’Ajuntament-Mercat Central.

Per tot allò exposat, el Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, la següent:
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PROPOSTA d’ACORD
1.- Que és restablisca el servei de transport públic entre la zona mes pròxima a la població de
Campanar (eix Aparicio Albiñana / Rascanya) i el centre de la ciutat (Pl. de l'Ajuntament-Mercat
Central).
Es contesta per la Presidència:
S’estan realitzant reunions de veïns afectats i des de la Delegació de Circulació i Transports
s’informa que “Les línies 61 i 17 no han desaparegut, s’han fusionat en una nova línia 67. D’esta
manera s’aconseguix: duplicitats del servici, optimitzar els recursos de què disposa EMT, evitar
bucles i trams de recorregut que ralentitzaven les seues rutes. També es millora la freqüència
d’ambdós línies ja que es passa dels 12-15 minuts de freqüència en la línia 17 i dels 11 minuts en la
línia 61 als 8-9 minuts de freqüència en la nova línia 6.
Alguns dels llocs d’interés amb què connecta esta nova línia són els Hospitals d’Arnau de Vilanova i
9 d’Octubre, els centres comercials de Mercat de Campanar i Carrefour de Campanar i millora la
connexió dels barris de Sant Pau, Campanar i Beniferri entre si, facilitant les visites al metge o el
trasllat a centres educatius.
En relació a la supressió del servici en els carrers Aparicio Albinaña i Rascanya, informar en l’entorn
més immediat i a escassos 250 metres hi ha línies amb major nivell de servici que aproximen de
forma directa al centre com és el cas de les línies 62 i 63. No obstant això, s’ha modificat el
recorregut de la línia 73 per a donar servici a l’eix d’Apareicio Albiñana, Rascanya i Vall de la
Ballestera i que permet per mitjà d’un transbord gratuït i de forma eficaç realitzar els desplaçaments
fins a la zona centre. Modificació molt ben acollida pel centre de majors del barri, que veuen com
se’ls ha facilitant el seu accés al servici d’autobusos.
També cal recordar que s’ha modificat de manera puntual la línia 62, la qual varia el seu recorregut
en la zona centre, assumint la connexió entre l’Hospital Arnau i el centre de la ciutat i la Gran Via,
així com les parades més pròximes a Pius XII.
Per tant, amb esta reordenació de línies, destinades a millorar les connexions del barri de Campanar
amb el centre i altres punts importants de la ciutat, ja siga de manera indirecta, o per mitjà de l’ús del
transbord gratuït que oferix EMT a través del Bitllet multiviatge Plus, el barri de Campanar compta
amb una àmplia oferta de servici, com són les línies 2, 62, 63, 64, 67, 73, 89 i 90, i adequat a les
necessitats de mobilitat dels ciutadans del barri.”

12º ASSUMPTE: Transport escolar dels pedanies del nord de València
MOTIVACIÓ:
l’obertura de l'escola Manuel González Martí de Benifaraig va suposar el tancament dels escoles
dels pedanies del nord de la ciutat. En benefici de l'escolarització en el nou centre de concentració,
l'administració va garantir la gratuïtat del transport escolar adequat a l’horari escolar, és a dir, portava
als alumnes al mati, els tornava al migdia per dinar i els replegava de nou per portar-los a l'escola
fins finalitzar l'horari oficial per portar-los novament als seues pedanies. Posteriorment i per tal de
reduir el preu del transport és va arribar a l’acord que tots els i els alumnes dels pedanies gaudiren
de beca de menjador, de manera que l’autobús fera nomes dos viatges.
Esta situació ha perdurat durant els 37 anys d’existència del centre fins a este any escolar. Dónes
de l'inici del curs 134 xiquets i xiquetes d'infantil dels pedanies del nord de València han estat privats
del transport escolar i, a mes, també els han estat retirades els ajudes per al menjador que també
esta partida ha patit retallades.
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Els parixes i mars de l’alumnes d’esta escola han protagonitzat diverses accions reivindicatives en
defensa d'un dret que deriva d'un compromís dels administracions educatives al moment en què és
va decidir la unificació dels escoles dels pedanies del nord de la ciutat. Calç recordar que el servei de
transport escolar començà a funcionar els primers anys a càrrec de l'Ajuntament de València, que el
prestava amb autobusos de SALTUV.
Segons titulava, amb data de 10 de setembre la web informativa de l'Ajuntament "VLCiudad"; "Les
protestes dels pares del col·legi de Benifaraig forcen a reprendre el transport escolar". No obstant,
134 xiquets i xiquetes quedaven exclosos del servei.
En una resolució de 7 de novembre del Director Territorial, la Conselleria va comunicar a la direcció
de l'escola la desestimació del transport escolar a 134 alumnes dels pedanies de Carpesa, Borbotó,
Poble Nou i Cases de Bàrcena. Este fet és especialment greu, ja que el trajecte que els xiquets i
els xiquetes haurien de fer a peu transcorre per camins rurals freqüentats per tot tipus de
vehicles i en molts trams sense la protecció d'una simple vorera.
Posteriorment el mateix Director Territorial d'Educació hi ha remes al col·legi de Benifaraig la
"Correcció d'errors" de la seua Resolució de 7 de novembre sobre transport escolar i trasllada a
l'Annex II el llistat amb els 134 alumnes de l'escola que havien estat exclosos d’este servei educatiu.
A estos estudiants se'ls autoritza ara, "amb caràcter excepcional", a fer ús del servei de transport
escolar, però l'administració és reserva el dret a suspendre esta autorització.
El Grup Municipal Compromís proposa per al seu debat i votació la següent
PROPOSTA d’ACORD
1. Que la Junta Municipal de Trànsits remeta un escrit a la Direcció Territorial d'Educació, Formació i
Ocupació on consten els punts següents:
"La Junta Municipal de Trànsits (JMT) fa constar la seua satisfacció per la correcció d’errors del dia
12 a la Resolució de 7 de novembre, per la qual s'autoritza l'ús del transport escolar col·lectiu a tots
els alumnes dels pedanies de Carpesa, Borbotó, Poble Nou i Cases de Bàrcena.
La JMT expressa la seua preocupació pel caràcter excepcional d’esta autorització, donat que la
supressió del servei suposaria un greu problema per als famílies dels pedanies, ja que el trajecte fins
al centre s’ha de fer per camins rurals sense protecció per als vianants.
Calç recordar que el centre de concentració CP Manuel Gónzalez Martí de Benifaraig és va fer amb
el compromís de l'administració educativa de l'establiment d'un servei de transport col·lectiu i
menjador per a tots els alumnes dels pedanies afectades.
Per tot açò, la JMT sol·licita que s'elimine el caràcter d'excepcionalitat de l'autorització esmentada i
és restableixen els puntes de proa de menjador per a tots els alumnes dels pedanies com és va
acordar quan és va prendre la decisió de concentrar els escoles dels pedanies en el centre Manuel
González Martí . "
Es contesta per la Presidència que tant el Regidor d’Educació com el de Pedanies, han sol·licitat que
siga permanent. Es comunicarà la resposta a la Direcció Territorial.
S’adjunta la contestació de la Delegació d’Educació.
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MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA.
13º Assumpte: Dotació partida pressupostària per al 2013 dedicada a subvencions de les
Juntes Municipals

Exposició de motius

Les Juntes Municipals de Districte són òrgans de descentralització del Govern Municipal i, per tant el
seu objectiu ha de ser gestionar pressupost social, considerant que són òrgans pròxims a la
ciutadania poden fer-ho de forma més eficaç, la desaparició d’este pressupost ja en 2012 va deixar a
les mateixes sense contingut. És a dir, un pas cap arrere en la participació ciutadana, deixant a les
entitats ciutadanes del nostre districte sense uns recursos que possibilitaven fins a la data les
activitats d’estes entitats.

Per tot això, els vocals que subscriuen formulen la següent:

PROPOSTA D’ACORD
Instar al Ple de l’Ajuntament de València que dot una partida pressupostària en les Juntes Municipals
per a subvencions a entitats.
Així mateix es tracten les següents mocions presentades per D. Emilio Gràcia Pérez en
representació d’Esquerra Unida del País Valencià al Ple del Consell de Districte de Trànsits:
Assumpte: Assignació econòmica entitats ciutadanes
Els pressupostos municipals són la ferramenta a través de la qual l’Ajuntament efectua la seua acció
política de desenrotllament de model de ciutat.
Decidir a què partida es dóna prioritat i on s’invertix, a partir dels recursos que s’ingressen, és,
perquè, una opció política. En este sentit, l’assignació pressupostària a les entitats ciutadanes del
barri contribuïx a la participació ciutadana i representen una manera d’enfortir el teixit associatiu i
social.
Per tot açò, el vocal que subscriu, en nom seu i en nom d’Esquerra Unida del País Valencià formula
les següents
PROPOSTES D’ACORD
PRIMERA.- Que s’explique quina és la consignació pressupostària destinada a les entitats
ciutadanes del barri.
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SEGONA.- Que la Junta de Districte gestione entre les associacions ciutadanes del barri esta
assignació.

Assumpte: Assignació pressupostària a entitats ciutadanes
Els pressupostos municipals són la ferramenta a través de la qual l’Ajuntament efectua la seua acció
política de desenrotllament de model de ciutat.
Decidir a què partida es dóna prioritat i on s’invertix, a partir dels recursos que s’ingressen, és,
perquè, una opció política. En este sentit, l’assignació pressupostària a les entitats ciutadanes del
barri contribuïxen a la participació ciutadana i representen una manera d’enfortir el teixit associatiu i
social.
Per tot açò, el vocal que subscriu, en nom seu i en nom d’Esquerra Unida del País Valencià formula
les següents
PROPOSTES D’ACORD
PRIMERA.- Que es recupere l’assignació pressupostària destinada a les entitats ciutadanes del
barri.
SEGONA.- Que la Junta de Districte gestione entre les associacions ciutadanes del barri esta
assignació.

Es contesta per la Presidència:
Des del Servici de Descentralització s’informa que “d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple
Municipal el passat 28 de desembre de 2012, al Servici de Descentralització ha correspost
l’assignació d’un crèdit pressupostari per a este exercici 2013 en les aplicacions corresponents a
festejos, premis i publicitat i propaganda idèntics a l’exercici 2012. El dit pressupost serà distribuït
entre les Juntes de Districte de la mateixa manera que es realitza fins a la data. El dit crèdit
pressupostari es gestiona per les Juntes de Districte per a la promoció i realització d’activitats que
siguen d’interés o redunden en benefici del barri. No s’ha consignat pressupost per a l’aplicació
pressupostària de subvencions igual que va ocórrer en 2012”.
Recorda la Presidenta que així es va explicar ja l’any passat i que el criteri que es perseguix és evitar
duplicitats.

15º Assumpte: Estat de la Plaça de Bisbe Laguarda

De tots conegut, la plaça Bisbe Laguarda constituïx un punt de trobada de veïns en el barri de
Torrefiel, on les famílies que baixen amb xiquets es troben amb precàries instal·lacions
d’escampament infantil. En l’esmentada plaça també es troben terrasses i centres comercials
d’alimentació que la circumden.
Esta plaça no té una il·luminació adequada que permeta dsifrutar d’este espai en condicions de
seguretat i acolliment que han de caracteritzar a una plaça d’estes característiques.
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Limítrof a esta plaça es troba un solar limítrof de titularitat municipal, que a causa del seu abandó,
falta de neteja i utilització com a zona de passeig de gossos, constituïx una zona de mals olors i
insalubritat patent. Situació esta que resulta encara més onerosa atenent que ho patixen tant els
transeünts que puguen passar circumstancialment per la zona, com els comerços i terrasses que han
de suportar-ho diàriament, amb les conseqüències negatives que sobre els seus negocis té esta
situació i per descomptat pels pares i xiquets que juguen en la plaça de Bisbe Laguar.

Per això, el vocal que subscriu, eleva la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Proposem que des de l’Ajuntament es duguen a terme les actuacions necessàries per a dotar de la
il·luminació suficient a la plaça, així com a procedir a l’adequació i neteja del solar limítrof, a més de
prendre les mesures preventives necessàries que eviten que es reproduïsca esta situació en el futur.
Es contesta per la Presidència:
Per la Delegació d’Enllumenat s’informa que “l’enllumenat del barri de Torrefiel es va renovar durant
els anys 2004 al 2006. En estes actuacions es van instal·lar més punts de llum i es va augmentar la
potència dels llums al ser els nivells d’il·luminació anteriors insuficients. El Servici d’Enllumenat
considera que la il·luminació de la Pl. Bisbe Laguarda és adequada.”
El Servici de Jardineria informa que “es tracta d’una plaça enjardinada construïda a finals dels anys
80, realitzant-se l’any 2007 la incorporació d’una nova zona de jocs infantils homologats. Actualment
l’estat de conservació és acceptable, s’han realitzat per labors ordinàries de manteniment la fixació
d’algunes lloses del paviment de seguretat. La zona de jocs és l’estàndard per a la tipologia de la
zona enjardinada, corresponent a una superfície menor a 3.000 m2 (un balancí, un tobogan i dos
molls).”
Quant al solar s’informa que “es tracta d’un solar propietat de la Generalitat Valenciana destinat pel
Pla General d’Ordenació urbana a Equipament Públic i que es troba pendent d’urbanitzar. El solar es
troba en bon estat de neteja i salubritat i donat l’ús públic que té actualment, és mantingut pels
equips municipals de neteja viària.”
No obstant això, s’acorda traslladar novament a la Delegació d’Enllumenat, quant a la il·luminació de
la plaça; així mateix, se sol·licitarà de la delegació corresponent la instal·lació de senyals per a evitar
els excrements de gossos.
16º) Assumpte: Suport Municipal davant dels Desnonaments

Amb l’esclat de la crisi i l’augment de la desocupació, milers de persones han arribat a una situació
límit que no els permet cobrir les seues necessitats bàsiques, i entre elles el pagament de la vivenda
habitual d’una família. Es tracta d’una situació profundament injusta. Per descomptat és necessari
reaccionar per a evitar que totes les conseqüències de la crisi recaiguen sobre la part més vulnerable
del contracte hipotecari, i en canvi, les entitats financeres, que són una part responsable d’esta crisi
en gran manera i sobre les quals El Govern ha plantejat un rescat amb diners públics, mantinguen la
seua posició de força en l’execució hipotecària el resultat de la qual és la pèrdua de la vivenda per a
milers de famílies. Els socialistes rebutgem el Reial Decret aprovat pel Govern perquè no soluciona
el problema en la seua dimensió real, al quedar excloses de les mesures milers de famílies que
continuaran patint igual que ara la seua dramàtica situació. Denunciem que no hi ha per part del
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govern un compromís ferm de reformar en profunditat la normativa en matèria hipotecària per a
acabar amb els actuals abusos dels bancs.

Per això, el vocal que subscriu, eleva la següent:

PROPOSTA D’ACORD
Instar el Govern de la Comunitat Autònoma a través de l’Ajuntament a què millore el servici de
Mediació hipotecaria alhora que reforce la seua aposta per la política de lloguer social com a mesura
pal·liativa de cara a les famílies que es vegen expulsades de la seua vivenda habitual.
Demanar una suma d’esforços a totes les institucions, organitzacions i agents socials per a frenar els
desnonaments, promovent un canvi de la legislació hipotecària en línia amb la Proposició de Llei de
mesures contra el desdonament, el sobreendeutament i la insolvència que el Grup Parlamentari
Socialista va registrar el 24 d’octubre en el Congrés dels Diputats i una paralització de tots els
processos de desnonaments que afecten la vivenda habitual en casos d’insolvència sobrevinguda
fins que no es materialitze l’entrada en vigor de la nova llei pel procediment d’urgència.
Es contesta per la Presidència:
La Presidenta manifesta que en 2012 es van entregar per l’Ajuntament 11 vivendes rehabilitades a
persones en situació de necessitat.
D’altra banda, l’Equip de Govern municipal, en col·laboració amb l’ICAV, va posar en marxa en el
mes de juny de 2012 un Servici d’Intermediació Hipotecària, els resultats del qual en els primers 6
mesos de funcionament es van presentar per l’Alcaldessa i el Degà del Col·legi d’Advocats el passat
dia 18 de desembre (mateix dia de presentació de la moció).
A través d’este Servici, ubicat en l’Hostal de Morella (CMMSS Ciutat Vella), advocats especialistes
del Col·legi d’Advocats presten assessorament jurídic als deutors de préstecs hipotecaris obtinguts
per a finançar l’adquisició de la seua vivenda habitual, ja siga per a acollir-se a les mesures de
protecció que establixen els Reals decrets lleis aprobados en 2012, ja siga per a buscar amb l’entitat
bancària una solució o acord que evite el deshaucio en aquells casos en què el deutor no puga
acollir-se als esmentats Decrets.
Cal destacar també que estes mesures de protecció es van aprovar tot just arribar el PP al Govern
d’Espanya. Primer, amb el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció
de deutors hipotecaris sense recursos (BOE núm, 60, de 10 de març), l’àmbit de protecció del qual
s’ha ampliat amb el recentment aprovat Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures
urgents per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, l’objecte fonamental de la qual consistix
precisament en la suspensió immediata i per un termini de dos anys dels desnonaments de les
famílies que es troben en una situació d’especial risc d’exclusió.
De ser això sens dubte important, les mesures de protecció és molt probable que no acaben ací. El
propi Reial Decret Llei reconeix la necessitat de continuar abordant reformes més en profunditat del
marc jurídic de les persones físiques en situació de sobreendeutament, la qual cosa previsiblement
donarà lloc a noves normes legals per a ampliar les mesures de protecció del deutor hipotecari,
estenent-les a un nombre més gran de ciutadans.
17º) Assumpte: Obres del Pla Confiança en el carrer Mossén Cobos
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De tots és conegut el deteriorat i insegur accés a la nostra Pedania, tant per vianants del Camí Nou
de Paterna, Carrer Verdún, Alqueria de Mossén Povo i la resta de veïns, així com els conductors que
circulen per la dita via accedint a la zona baixa de Benimamet, en la que es troben col·legis públics,
centre de salut, mercat, farmàcies etc.
Estem exposant als nostres xiquets i pares que els acompanyen als col·legis a primeres hores del
matí, al migdia i a la vesprada a riscos innecessaris ja que a l’estar mes de la mitat del carrer de
Rector Cobos sense voreres, han de circular pel mig de la calçada, perquè els automòbils al mateix
temps, i en els llocs on hi ha vorera (només en una part del principi del carrer, junt amb la plaça de
Camporrobles), les persones majors i no caben en la dita voreres perquè la seua dimensió en alguns
llocs no supera 75 cm.
Havent començat obres el 17-12-2012 de millores en la dita via segons consta en el cartell que ho
publicita a peu d’obra i ja sense activitat des del dia 19-12-2012, havent retirat només les runes i
males herba dels laterals a més de senyalitzar-la amb cons i ens temem que siga un dels pegats que
de temps en temps se li fan a este tram de carrer, sobre tdo tan deteriorat des que es van començar
les obres de soterrament del Metre i que com aquelles, ha quedat sense acabar.
Per l’anteriorment exposat, este vocal, eleva la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Que a més de cobrir d’asfalt el dita carrer, es delimiten les zones per a la circulació de vehicles i de
les persones, pensant també que és utilitzat per bicicletes, de tal manera que desaparega en la
mesura que es puga el perill per a les persones que transiten, bé perquè es construïsquen les
voreres necessàries i de moment (si el pressupost actual no ho contempla) que: Es pintaran
horitzontalment la calçada, aparcaments on l’eixamplament ho permeta, que la vorera d’emergència
siga prou per a la seguretat de tots (inclosos ciclistes), que s’instal·len senyals de limitació de
velocitat, i que es canalitze l’arreplega d’aigües pluvials per la xarxa de sanejament que existix des
de la Plaça de Camporrobles fins al Carrer Dels Gloriosos, ja que per desnivell les aigües que
s’arrepleguen des de les antigues vies del Metre (zona superior a 60.000 m2 pararan a este tram de
carrer i que arriben a inundar cases i baixos a l’altura del Rector Cobos núm. 8 al 21.
Per la Presidència es contesta:
La Delegació d’Urbanisme informa que les obres que s’estan escometent estan incloses dins del Pla
Confiança, sinó dins del Pla de Nuclis 2012 que la Diputació de València subvenciona per a la
renovació de voreres i calçades en les diferents pedanies de València, entre elles Benimamet.
L’objecte de les obres d’este projecte és la repavimentació de la calçada existent en el carrer Rector
Cobos, des de la Plaça Camporrobles al Camí Nou de Paterna.
Cal assenyalar que el tram del carrer Rector Cobos entre carrer dels Gloriosos i Camí Nou de
Paterna, té la qualificació de Sòl No Urbanitzable, Especial Protecció Agrícola. Pel que qualsevol
actuació en este àmbit, diferent del manteniment de la infraestructura existent, com el que se
sol·licita en la present moció excediria l’autoritzable.

La Presidenta es compromet a visitar la zona junt amb el vocal del Partit Socialista i l’Alcalde Pedani.
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Pregunta formulada pel representant d’Esquerra Unida:

Assumpte: Pressupostos municipals
Els pressupostos municipals són la ferramenta a través de la qual l’Ajuntament efectua la seua acció
política de desenrotllament de model de ciutat.
Decidir a què partida es dóna prioritat i on s’invertix, a partir dels recursos que s’ingressen, és
perquè, una opció política.
Per tot açò, el vocal que subscriu, en nom seu i en nom d’Esquerra Unida del País Valencià formula
les següents
PREGUNTES:
PRIMERA.- Què partides pressupostàries contempla el pressupost municipal per a esta Junta de
districte.
SEGONA- Quines inversions s’han previst, en el pressupost municipal, per a este l districte durant
l’any 2013.
TERCERA.- Quina variació representa la inversió prevista, per al 2013, en este districte respecte de
la inversió realitzada en el 2012.
Es contesta:
Respecte a la primera pregunta, cal indicar que són tres les aplicacions pressupostàries que, dins del
crèdit assignat al Servici de Descentralització, es distribuïxen entre les Juntes de Districte: Festejos
Populars, Publicitat i Propaganda i Premis. En breu es notificarà a cada Junta de Districte com
s’efectua tots els exercicis, l’import corresponent a cada una d’elles que normalment agrupa a les
dos primeres, per ser aplicacions de capítol dos de Gastos i separa la tercera per correspondre al
capítol quatre d’estos. El crèdit d’estes aplicacions és idèntic a l’exercici 2012.
Així mateix, se li informa que en la pàgina web de l’Ajuntament figura el pressupost on s’especifica
detalladament les inversions i projectes a realitzar en tota la ciutat.
Precs i preguntes
No es formulen.
A continuació, es passen a Intervencions Veïnals, i una vegada finalitzades les mateixes s’alça la
sessió sent les 21’55 hores del dia de la data.
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