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ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D' EXPOSICIÓ
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'
EXPOSICIÓ DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2018
En el C.M.S.S. de Benimaclet, a les 19 hores del día 3 de juliol de 2018. Davall la
Presidència de la Sra. Neus Fabregas Santana, es va reunir en sessió ordinaria, el Consell de
Districte d’Exposició, amb l’asssistència dels components del mateix: el Sr. Jaume Ferrá Pellicer,
el Sr. Joan Colomer Bea, el Sr. Daniel Soriano Argente, el Sr. Vicente Inglada Alcaide, la
Sra.Lucila Talens Salas, el Sr. Luis Bailón García, el Sr. José Manuel Orta Cid, el Sr. Manuel
Lledó Matoses, el Sr. Miquel García Payá i la Sra. Ruth Merino Peña, actuant com a Secretari el
Sr. Pedro Llopis Narbón.
Oberta la sessió per la Presidència, s’examinen els assumptes que figuren en l’orde del dia
i s’adopten els següents acords.

1
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIO

Nom
PEDRO LLOPIS NARBON

Data
12/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
259896022974672933

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: TIOM QOnC Qnlj BYaD kBSn Q3cj AeI=

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació del acta de la sessió anterior. Pregunta la Sra. Presidenta si algún menbre del Consell
ha de formular alguna modificació o aportació del acta de la sessió anterior. No havent-hi cap
observació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior pels vocals del Consell
Municipal de Districte.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informe de la Presidencia del Consell.
1. 1.

Decidim 2018

Primer moltes gràcies a les persones que han participat en el grup de treball de la Junta
Municipal per debatre i fer propostes des del grup.

Tenim un total de 540 projectes per a tots els districtes de la ciutat molt diversos que mostren
com la ciutadania aposta per:

- Propostes que respecten el medi ambient, amb més parcs i horts urbans.

- Propostes que busquen reapropiar-se de l'espai públic des del col·lectiu

- Propostes que aposten per més zones verdes.

- Propostes de zones esportives en els districtes que siguen espais de trobada entre la nostra
joventut.

- Proposades que continuen apostant per la mobilitat sostenible i la sostenibilitat.

S’han presentat als districtes d’aquesta JMD un total de 53 projectes.

Benimaclet: 14
Pla del Real: 25
Rascanya: 14
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D’ells, s'han consensuat i prioritzat per part del grup de treball de la Junta Municipal
aquests projectes:

Benimaclet: 6
INSTALAR Y ADECUAR ZONAS PARA PERROS Y PIPI-CANES
Instalación de paneles informativos para uso de la ciudadanía en espacios públic
Reurbanización de la calle Murta, siguiente fase
REURBANIZACIÓN DE LAS ACERAS DE LAS CALLES CARMEN CRESPO Y SAN FRANCISCO DE ASÍS
Señalización de pasos de peatones con símbolos whatsapp
ARBOLADO Y BANCOS PLAZA BENIMACLET, CALLE MASQUEFA Y NUEVO DISEÑO FUENTE

Pla del Real: 4
Calzada levantada en la Avenida Aragón
SEÑALIZACIÓN EN PASOS CEBRA SIMBOLOS WHATS FACULTADES BLASCO IBAÑEZ
Acondicionamiento Parque Infantil calle Bélgica-Avda.Aragón. Pla del Real
Semáforo de la Avenida de Aragón con Amadeo de Saboya

Rascanya: 7 *Comentar que aquest districte està compost per torrefiel (JMD de Trànsits) i
Orriols (JMD d’Exposició), per això, al grup de treball de priorització es varen prioritzar tres
propostes de Torrefiel i cuatre d’Orriols)
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PROPUESTA MODIFICACIÓN DEL CARRIL BICI RONDA NORTE (Torrefiel)
HUERTOS URBANOS , AGRICULTURA TRADICIONAL Y ECOLÓGICA (Torrefiel)
REALIZACIÓN DE UN SKATE PARK (Torrefiel)
Parc de les il·lusions (Orriols)
Actualització biblioteca municipal d’Orriols
Zona esportiva al barri d’ORRIOLS
Semàfors en Orriols

A banda, s'han presentat, per part de la ciutadania un total de:
Benimaclet: 8
Conectar calle Dr. Vicente Zaragozá con Avda. Cataluña
Mejoras de aparcamiento en Benimaclet
Piscina coberta per a Benimaclet
Creació de Mercat Municipal de productes de proximitat i ecològics a Benimaclet
Bancos y asientos en las calles de Benimaclet
INSTALACIÓN DE UN MEDIDOR DE SONIDO EN LA PLAZA DE BENIMACLET
Mejoría de la circulación en la calle Daniel de Balaciart
REURBANIZAR ACERAS TRAMO CALLE POETA EDUARDO BUIL

Pla del Real: 10
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Aliviar el calor del pavimento en la Alameda mediante un canal de agua
Reforma Paseo de la Alameda entre el Puente de Aragón y el Puente del Real
Reforma Avenida Aragón
Creación de parques en la Av. Aragón/ Pla del Real
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE GENERAL ELÍO PARA AMPLIAR VIVEROS
PACIFICACIÓN - CARRIL BICI C/JAUME ROIG
Ajardinamiento y mantenimiento del monumento a las victimas riadas del Turia
Arbolado en la calle General Gil Dolz y en la calle Amadeo de Saboya
Reurbanización C/El Bachiller entre Gómez Ferrer y Jaume Roig
Re-asfaltat de l'accés de Vivers pel carrer General Elio

Rascanya: 25
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CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN ENTRE LA AVDA. ALFAHUIR Y LA C. PEÑÍSCOLA
Millores en les instal·lacions esportives al costat del CEIP Carles Salvador
Parque de Huerta Sant Miquel dels Reis
Rehabilitar Alquería Falcó y sus jardines
TANCAT PER A GOSSOS PENÍSCOLA-ALFAUIR
No más running sobre asfalto
Reurbanización c/ Duque de Mandas
Ajardinamiento en Conde Lumiares
Alqueria Albors
Reurbanización Av. Constitución (tramo c/ Coronel Montesinos y Ronda Norte)
CONSTRUCCIÓN ESPACIO CANINO
Poner una valla en el nuevo parque que hay donde la ermita de San Jerónimo
Apertura del barrio de Torrefiel hacia la huerta
REHABILITACIÓN DEL SUELO DEL PABELLON ESCOLAR DEL COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ
Acondicionamiento en el solar de La Ronda Norte con Conde Lumiares
Ajardinar el espacio de la calle Ismael Merlo junto al centro de salud
Creación de zonas de socialización canina en los distintos solares del barrio
Zona de aparcamientos para motocicletas

Ara, és el moment de donar suport als projectes perquè passen a la següent fase, a l'estudi dels
serveis tècnics. Són 30 suports per als projectes dels districtes de la ciutat i 15 per als
projectes dels pobles.

Podeu anar a rebre informació o suport per a participar en les Juntes Municipals i als Centres
Municipals de Joventut. Aquesta fase per a donar suport acabarà el 5 de Juliol. Cada persona
tindrà 5 suports i pot canviar-los fins al últim dia.

Després de l'estudi dels equips tècnics, les propostes que siguen viables passaran a la fase de
votació final, que serà del 15 al 30 de Setembre.
1. 2.

Reglament de Participació
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En aquest moment des de la Regidoria de Participació estan realitzant l'esborrany del futur
reglament de participació i la modificació del reglament orgànic de l'administració en els
articulats que regulen les Juntes Municipals de Districte. Aquest reglament té com a base el
model de participació, que va ser el resultat d'un procés de participació ciutadana.
S'ha realitzat la primera consulta pública i es finalitzarà la redacció de l'esborrany en tornar
de l'estiu. Després es donarà a conéixer a la ciutadania per fer les propostes oportunes.
1. 3.

Subvencions de participació

Com us vàrem informar, el passat mes de març és varen aprovar les convocatòries per a
subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació
ciutadana dirigides al foment de l'associacionisme. La quantitat de 215.000 euros, s'ha distribuït
entre les 7 Juntes Municipals de Districte de la següent forma:
Junta Municipal de Ciutat Vella 19.000,00 €
Junta Municipal d’Abastos 26.700,00 €
Junta Municipal de Russafa 38.400,00 €
Junta Municipal de Patraix 26.000,00 €
Junta Municipal de Trànsits 44.000,00 €
Junta Municipal de Marítim 41.400,00 €
Junta Municipal d’Exposició 19.500,00 €
En aquests moments no pot determinar-se la quantia definitiva assignada en concepte de
subvenció a cada entitat, ja que conforme a les bases de la convocatòria, es constituirà una
Comissió Tècnica de Valoració en cadascuna de les Juntes Municipals de Districte que avaluarà
els projectes que es presenten en la seua demarcació territorial. Aquesta comissió es reunirà a
partir de la setmana del 2 de Juliol.
Després de la valoració de les sol·licituds admeses, s'elaborarà una proposta de resolució
en la qual es concretarà el resultat d’aquesta, tenint en compte els criteris de concessió i les
disponibilitats pressupostàries. En l'informe es relacionarà les entitats sol·licitants, la puntuació
obtinguda, les actuacions a subvencionar i la quantia de la subvenció a concedir. Els acords de
concessió de subvencions es trobaran disponibles en la web municipal.
Els projectes que hem rebut en aquesta junta municipal són:
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DATA
PRESENTACIÓ

NOM ENTITAT

Nº INSTANCIA

LÍNIA
ACTUACIÓ

PRESUPOST

08/05/2018 I 00106 2018 001958

01- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BENIMACLET

1

2.500 €

08/05/2018 I 00113 2018 014880

02- VECINOS POLO Y PEYROLON

2

2.500 €

07/05/2018 I 00118 2018 0019030

03-ASOCIACIÓN ORRIOLS CONVIVE DE VALENCIA

1Y2

2.500 €

10/05/2018 I 00106 2018 002066

04-AMPA CEIP MUNICIPAL BENIMACLET

2

2.500 €

11/05/2018 I 00118 2018 0020238

05-VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA
DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA SOLIDARIDAD

2

2.500 €

13/05/2018 I 00118 2018 0020537

06-IMECO INSTITUTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

2

2.500 €

25/05/2018 I 00106 2018 002211

07-ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES
DE BENIMACLET

1

2.500 €

14/05/2018 I 000018 2018 20548

08-FUNDACION VIENTO DEL PUEBLO + ASOCIACIÓN
JUVENIL VIENTO DEL PUEBLO

2

4.000 €

1

2.500 €

EL

I 00118-2018-0020546 Y I
13/05/2018 00118-2018-0020547
09-ASOCIACIÓN IMAGEN EXPERIMENTAL

1. 4.

Intervencions veïnals als Consells de districte:

És important que quan la ciutadania fa una pregunta per al consell de districte, determine
bé la pregunta que es vol fer per facilitar la resposta al servei corresponent, indicant clarament la
pregunta que es vol fer, especificant si es refereix a un lloc determinant, indicant-ho bé.
1. 5.

Reunions sobre el model d’oci al barri de Benimaclet:

Després de l'última reunió mantinguda amb les associacions veïnals de Benimaclet, la
regidoria de participació ha treballat al costat de la regidoria de joventut per a dissenyar una sèrie
de propostes per a construir un oci saludable i respectuós amb el dret al descans.
Es començarà en els pròxims mesos amb un estudi elaborat pel Rogle, que buscarà
diagnosticar els hàbits d'oci, principalment de la joventut, amb la finalitat de poder tenir un
diagnostique dels tipus d'oci i els motius d'aquest oci, així com s'elaborarà una proposta
d'alternatives a un oci saludable que respecte el descans del veïnat.
Des de la regidoria de joventut s'elaborarà una campanya d'oci responsable i acurat amb la
Ciutat i el seu entorn, amb vídeos i carteleria que es llevarà a les principals zones d'oci i a les
universitats.
A més, es va a estudiar i posar en pràctica el projecte "Guardians de la nit", una
performance que serveix per a realitzar mediació en les zones de festa des d'una metodologia més
informal i propera.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE JULIOL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIO

Nom
PEDRO LLOPIS NARBON

8

Data
12/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
259896022974672933

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: TIOM QOnC Qnlj BYaD kBSn Q3cj AeI=

3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Propostes dels Grups de Treball.
A) CULTURA Y EDUCACIÓ
Per la Sra. Presidenta es concedeix la paraula al Sr. Daniel Soriano, que informa que totes
les activitats culturals s'estan executant, excepte una d'elles, la dels comerciants.
La Sra. Presidenta indica que totes elles estan publicades en la web municipal per a la seua
consulta.
I afig el Sr. Soriano, que després de l'estiu es convocarà una reunió per a informar de totes
elles.
B) ACTIVIDAD ECONOMICA, COMERÇ Y HORTA:
Per la Sra. Presidenta se cedeix la paraula al Sr. Joan Colomer Bea, aquest informa que ja
s'han celebrat les Fires de Proximitat en les dates previstes, i considera que han sigut un èxit. Més
endavant es convocarà una reunió per a informar sobre aquest tema.
El Presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Benimaclet, interviene
para manifestar su desacuerdo con las mismas, por el hecho de que no favorecen al comercio de
Benimaclet, sino al de otros distritos, y porque no son partidarios de este tipo de venta
ambulante, de ahí que no participaran en la celebrada en Benimaclet.
Por la AAVV de Benimaclet, se considera, sin embargo, que si resulta positivo y favorable
para el comercio de la zona.
C) URBANISME:
El Sr. Vicente Inglada respecto al proyecto decidim-VLC, quisiera valorar, sobre todo, que
no ha habido que votar los proyectos, ya que todo se ha consensuado con todos los Grupos
políticos. Informar, por otra parte, que algunas propuestas se han quedado fuera, porque, pese
advertirlo, la gente no ha subido las propuestas. También las actas deberían aparecer en la página
web, y no en las actas, y por ello no han aparecido.
Se ha sido realista porque económicamente no eran viables, y quisiera agradecer el trabajo
realizado.
La próxima semana se reunirán para valorar todo el tema, aunque les adelanta que todo no
va a salir, y decir, por otra parte, que las propuestas que no sean de inversión también se tendrán
en cuenta.
D) BENESTAR SOCIAL: No es presenten propostes.
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4
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció que presenta el vocal del Grup Popular, José Manuel Orta Cid, sobre creació o millora
de les ones verdes en les Grans Avingudes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de abril el Partido Popular y en concreto su demarcación adscrita a esta
demarcación, tras reunirse con vecinos de la zona, recibió la queja por parte de éstos de que los
semáforos que en un momento anterior habían estado sincronizados y funcionando generando
ondas verdes de tráfico en la zona, ya no tenían el mismo comportamiento, generando tránsitos
más lentos y generando además mayor contaminación por tanta parada semáforo tras semáforo.
Tras escuchar a los vecinos y corroborar lo comentado, el Grupo Municipal Popular propone para
su aprobación al pleno de la Junta Municipal de Exposición la siguiente MOCIÓN:
MOCIÓN
El compromiso por parte del Gobierno Municipal de revisar la sincronización semafórica
en pro de generar nuevas ondas verdes, si no las hay (que entendemos que sí) y si las hay
mejorarlas, con el propósito de que respetando las reglas de circulación vigentes en todo el
Estado y las particulares aplicadas en la ciudad de Valencia, pueda recorrerse de forma más
rápida, eficiente y sostenible, los recorridos por las grandes avenidas que pasan por el distrito de
Exposición. Entendemos que esto también debería ser aplicable al resto de la ciudad.
Para el Partido Popular la coordinación semafórica es un tema importante, pues ayuda a
vertebrar los tránsitos de nuestros vecinos, y permitiría una mayor fluidez del tráfico y redundaría
también en la mejora de la seguridad, ya que las ondas verdes crean pelotones de vehículos que
se mueven a una velocidad constante y permiten que los mismos no tengan que parar en muchas
intersecciones, lo cual reduce el número de colisiones por alcance y menores emisiones de gases
contaminantes por parte de los vehículos de combustión.
Por todo lo mencionado, el Partido Popular solicita al Gobierno Municipal a través de esta
Junta Municipal, el compromiso firme de estudiar los diversos análisis y medidas necesarios para
con ello, realizar la pertinente sincronización semafórica en pro de generar nuevas ondas verdes
más eficaces y beneficiar la circulación de esta demarcación, antes de la finalización de la actual
legislatura.
DEBAT
Respond la moció el Sr. Joan Colomer Bea, del Grup Compromis, que expossa lo
següent:.
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El govern municipal entén que la majoria del veïnat és favorable a la pacificació de la
circulació a l'interior dels barris, tant pels avantatges que suposa per a la seguretat viària del
veïnat, com per la reducció de la contaminació acústica i atmosfèrica que acompanya el fet que
s'afavorisca la mobilitat sostenible principalment dels vianants i similars.
Entenem que hi haja qui, com es posava en pràctica amb anterioritat per part de l'anterior
govern municipal i sembla que continua defensant el PP, desitge córrer a l'interior dels barris a
gran velocitat i **atronando amb els seus vehicles, però l'actual govern municipal està en
sintonia amb la major part del veïnat i el sentir general en les grans capitals europees de
recuperar els espais de qualitat en el nostre barris, per la qual cosa no podem més que votar en
contra de la seua petició que es regulen els semàfors per a córrer pels nostres barris i retrocedir en
l'avançat en els últims mesos.
El Sr. Luis Bailón replica que no cree que con esta petición contaminen más los coches, ni
corran más, sino que al atascarse si producen más contaminación.
El Sr. Miquel García, están de acuerdo con la petición de ondas verdes, pero desconocen si
ello está de acuerdo con el Plan de Seguridad Vial, y por estar poco concretada la moción,
votaran abstención.
VOTACIÓ
Se sotmet la Moció a votació i es rebutja per majoria, amb els tres vots a favor del grup
popular, i els sis vots en contra dels grups compromis, socialista i valència en comu i l’abstenció
del grup ciutadans.
ACORD
La moció es rebutjada.
5
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre cursos en l'Escola
Municipal de Jardineria i Paisatge.
La Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje sita en la calle Antonio Suarez, n. 9,
programa distintas actividades, talleres y cursos destinados a la ciudadanía.
1. ¿Cuál es la relación de Actividades, Talleres y Cursos programados en este año 2018?
2. ¿A qué personas o colectivos van dirigidos los mismos?
RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
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Tots els cursos i activitats de l'Escola de Jardineria programades al llarg de l'any, són
aprovats anualment juntament amb el pressupost pel seu Consell Rector en l'inici de cada
exercici, concretant-se i publicitánse de manera més detallada per quadrimestres. Al llarg
d'aquest mes de juliol eixiran publicats els cursos i activitats per al tercer quadrimestre del 2018.
Totes les activitats de l'Escola de Jardineria, apareixen periòdicament publicades tant en la pàgina
web de l'Ajuntament de València (www.valencia.es), com en la recentment creada pàgina web
pròpia del OAM de Parcs i Jardins i Escola de Jardineria (jardins.valència,és).
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre Centre de Servicis
Socials “Salvador Allende” d'Orriols.

PREGUNTA
El Centro Municipal de Servicios sociales Salvador Allende presentó la renovación del
programa asistencial, en relación con este asunto formulamos las siguientes,
PREGUNTAS
1.- Datos y características del programa de protección social renovado y presentado por la
Concejalía de Servicios Sociales.
2.- Actuaciones realizadas en el Centro de Servicios Sociales de Orriols.
3.- Número de personas atendidas en los programas del citado Centro.
RESPOSTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
SERVICIS SOCIALS
Pregunta 1.- Dades i característiques del programa de protecció social renovat i
presentat per la Regidoria de Serveis Socials.
- No existeix un programa de protecció social específic elaborat i dissenyat per a ser
aplicat en la zona geogràfica que constitueix l'àmbit de cobertura del Centre de Serveis Socials de
Salvador Allende, per la qual cosa, òbviament no es pot haver plantejat la seua renovació.
- Les múltiples accions que des d'aquest Centre s'emprenen es desenvolupen en el marc
dels plans, programes i projectes generals establits per a la ciutat de València, adaptats a les
peculiaritats de la zona de cobertura.
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Pregunta 2.- Actuacions realitzades en el Centre de Serveis Socials de Orriols.
- El CMSS Salvador Allende, no solament atén al barri de Orriols. Des d'aquest Centre
també s'atenen els barris de Torrefiel, Tormos, Marxalenes, Sant Antoni i Morvedre.
- Els programes que fonamentalment s'executen són els següents:
Informació especialitzada, orientació i assessorament tècnic.
Serveis domiciliaris.
Teleasistència.
Menjar a casa.
Servei d'ajuda a domicili
Inserció social i laboral.
Família, menors i joventut.
Dependència
Atenció psicològica
Prestacions (actuació transversal)
Accions de dinamització social o acció comunitària
- Des del programa Col·labora (convocatòria per a entitats que treballen en la zona des
d'una perspectiva d'intervenció comunitària en el mitjà i en coordinació amb el Centre municipal
de Serveis Socials) s'han subvencionat projectes de les següents organitzacions:
- Associació Iniciatives Solidàries:
Projecte Espais de formació, suport i acompanyament per a menors i joves en situació
d'exclusió social.
- Associació Orriols Conviu (com a entitat col·laboradora de València Acoge):
Projecte Jornades i activitats interculturals Orriols Viu i Conviu.
- Sant Joan de Deu - Serveis Socials València:
Projecte: "Xarxes", una proposta de voluntariat cívic.
- Associació d'Epilèpsia de la Comunitat Valenciana – ALCE:
Projecte Artepilepsia i grups GAM
- Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás:
Projecte Centre de Dia de Suport convivencial Don Bosco.
- Fundació Altius “Mano Amiga”:
Projecte de reforç escolar i oci alternatiu per a menors en risc de Orriols.
- Fundació d'Atenció i Mediació per al canvi - Fundació ATYME:
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Projecte de mediació, prevenció i resolució de conflictes.
- Associació Amics de la Gent Major:
Projecte: Amistat contra la solitud de les persones majors del CMSS Salvador Allende.
- Associació de Juristes Solidaris:
Projecte: Servei d'assessorament i gestió legal, Orriols.
- Associació La Casa Gran:
Projecte: Prevenció de l'exclusió social a través del suport socioeducatiu i de l'oci i temps
lliure
- Moviment per la Pau:
Projecte: Xarxa Ciutadana per la pau.
- Es destaquen altres accions relacionades amb tres projectes específics:
- La Caixa Pro Infància:
Projecte subvencionat per La Caixa que comprèn actuacions d'atenció psicològica, reforç
educatiu, equipament escolar i suport educatiu, colònies i campaments, així com ajudes
econòmiques per a cobrir despeses de menors en famílies
- "Orriols es mobilitza"
Projecte subvencionat per la Generalitat Valenciana - Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, la finalitat de les quals ha sigut la realització d'actuacions que han afavorit la inclusió
activa de persones en risc o situació d'exclusió social
- Projecte ocupAcció jóvens:
Projecte d'inserció social i laboral de joves en exclusió social.
Pregunta 3.- Nombre de persones ateses en els programes del citat Centre.
- De les dades de la memòria del Servei de Benestar Social i Integració de 2017, s'extrauen
a continuació les dades de les famílies ateses en cadascun d'aquests programes durant aqueix
any.
- Servei d'Informació i assessorament:
713 famílies al llarg de l'any.
- Programa de Família, menors i joventut:
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216 famílies d'alta l'any.
- Programa d'Inserció social i laboral, Renda Garantida de Ciutadania
106 famílies d'alta l'any.
- Programa de Serveis domiciliaris
64 persones ateses en el Servei d'Ajuda a domicili.
- Programa de Dependència
72 famílies en diferents estadis de sol·licitud de reconeixement de dependència.
- Programa d'Atenció Psicològica
20 famílies ateses l'any.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre estat de les obres del nou
parc de la Plaça Amparo Arce

PREGUNTA
En relación con el asunto arriba referenciado, se formulan las siguientes,
PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son las características técnicas del proyecto en ejecución?
2. ¿Cuál es el plazo de la ejecución y el presupuesto de la obra?
3. ¿Se va a contar con las propuestas vecinales de mejoras?
RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. En la pàgina web de l’Ajuntament, al perfil del contractant, pot consultar les
característiques tècniques del projecte:

http://www.valencia.es/contratacion/xcontratacion.nsf/vLicitacionesTodas/2118C34E4891CD36C125815A0
2. El termini d’execució és de 4 mesos i el pressupost d’adjudicació 261.692,18€.
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3. Aquest projecte forma part dels pressupostos participatius de 2016. Una volta redactat
el projecte es va mostrar a l’AAVV de Benimaclet. Una volta iniciada l’obra s’ha dut a terme una
reunió amb els veïns, la Direcció Facultativa de l’obra i tècnics municipals, on se’ls va explicar
l’obra en execució, sense que s’aportara proposta alguna. L’obra segueix la seua execució
d’acord amb el projecte aprovat.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre barreres arquitectòniques
en el carrer Antonio Suárez

PREGUNTA
En la calle Antonio Suárez se pintaron dos pasos de cebra que unen la acera donde se ubica
la Escuela de Jardinería con la otra acera:
1.- ¿Por qué en estos pasos de cebra no se ha rebajado el bordillo de la acera para facilitar
el paso de sillas de ruedas, cochecitos de niños, carritos de compra etc...?
RESPOSTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTA REALITZADA PER LUCILA TALENS EN NOM
DEL GRUP POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
D'EXPOSICIÓ
Es trasllada de les deficiències al Servici de Manteniment d'Infraestructures, a fi que
procedisca a la seua reparació.
9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre Guia Turística de
Benimaclet

PREGUNTA
La Guia Turística de Benimaclet, fué elaborada por los propios vecinos del barrio de
Benimaclet.
1.
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1. ¿Cómo se ha realizado la difusión de esta guía?
2. ¿Ha llegado a todos los comercios y locales del barrio?
RESPOSTA:
SANDRA GOMEZ LOPEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
En respuesta a lo planteado en su consulta les informo que la Fundación Turismo participa
en calidad de asociado (associated partner) en el proyecto liderado por el Instituto Valenciano de
Edificación (IVE).
En lo referido a la difusión de las guías turísticas, está prevista la colaboración a través de
los habituales canales de difusión turística de la Fundación tan pronto nos remitan desde el IVE
los ejemplares.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre deficiències en voreres
del carrer Arts Gràfiques.

PREGUNTA
En distintos tramos, las aceras de la calle Artes Gráficas se encuentran levantadas a causa
de las raíces de los árboles existentes en los alcorques.
1.
2.
3.
4.

¿Conoce el Ayuntamiento estas deficiencias en vía pública?
¿Tiene previsto el Ayuntamiento la reparación de estas deficiencias?
¿Plazo ejecución estas deficiencias?
¿Tiene programada la tala de árboles en algún tramo de la calle Artes Gráficas?
RESPOSTA:

VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTES REALITZADES PER LUCILA TALENS EN
NOM DEL GRUP POPULAR AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
Es dóna trasllat de les deficiències al Servici de Manteniment d'Infraestructures, a fi que
procedisca a la seua reparació, en coordinació amb el Servici de Jardineria.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre Mercat Ecològic
"Ecomaclet" (Plaça Benimaclet)

PREGUNTA
Durante el sábado de la última semana de Marzo tuvo lugar la celebración del evento
Mercado Ecológico “Ecomaclet” en la plaza de Benimaclet con paradas de productos frescos y
muestra de productos ecológicos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuántas paradas se instalaron en “Ecomaclet”?
¿Estas paradas realizaron algún pago?
¿Cómo se realizó este cobro a los responsables de las paradas?
¿Qué actividades se realizaron en “Ecomaclet”?
¿Disponía “Ecomaclet” el correspondiente permiso municipal para su realización?
¿Qué tipo de participación municipal ha tenido “Ecomaclet”?
¿Cuál ha sido el sistema de publicidad desarrollado en “Ecomaclet”?
RESPOSTA:

CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'ESPAI PÚBLIC
En relación con las preguntas formuladas al Consejo de Distrito de la Junta Municipal de
Exposición por la vocal LUCILA TALENS, en su nombre y del Grupo Popular respecto a la
celebración del evento Mercado Ecológico “Ecomaclet” en la plaza de Benimaclet con paradas
de productos frescos y muestra de productos ecológicos, en el ámbito de las competencias de este
Servicio, se informa:
PRIMERA A QUINTA. Que mediante resolución GO-343 de fecha 16 de enero de 2018,
recaída en el expediente 03530-5137-2017 tramitado por el Servicio de Ocupación de Dominio
Público, se autorizó a la Asociación Cultural SÓC EL QUE MENGE la ocupación temporal del
dominio público municipal en la plaza de Benimaclet, en el tramo delimitado por las calles Sant
Esperit, Murta, Benicolet y Puçol, los días 20 de enero, 24 de febrero, 24 de marzo y 21 de abril
de 2018, entre las 08:00 y las 18:00 horas, para celebrar el encuentro de productores ecológicos
ECOMACLET, mediante una muestra de productos e información de diferentes agricultores y
productores ecológicos de la comarca de L'Horta, y una comida de hermandad. La autorización
delimitaba el espacio de ocupación, aunque no se establecía un número concreto de paradas ni las
personas que iban a ocupar cada una de ellas, cuestiones estas cuya determinación corresponderá
a la entidad organizadora, dentro del espacio cuyo ámbito autoriza el Ayuntamiento.
Desde este Servicio se desconoce si las personas ocupantes de las paradas han abonado
algún tipo de contraprestación a la entidad autorizada, así como el resto de cuestiones objeto de
pregunta
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12
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Intervencions veïnals.
1.- Per el Sr. Antonio Pérez, de la AAVV Benimaclet, es presenta la següent fulla de
participació:
Guía Turística de Benimaclet: Cuando nos presentaron esta guía nos pusimos en
contacto con los autores de la misma, dado que la guía no contenía lo que desde nuestra
asociación pensábamos que sería más efectiva para el barrio y les prestamos nuestra ayuda y
colaboración para mejorarla, no obstante seguimos pensando que no ha habido una participación
vecinal en su edición.
RESPOSTA
Per la Regidoria de L’Area de Desenvolupament Econòmic Sostenible:
En respuesta a lo planteado en su consulta les informo que la Fundación de Turismo
participa en calidad de asociado (associated partner) en el proyecto liderado por el Instituto
Valenciano de Edificación (IVE).
En lo referido a la difusión de las guías turísticas, está prevista la colaboración a través de
los habituales canales de difusión turística de la Fundación tan pronto nos remitan desde el IVE
los ejemplares.
Mercado Ecológico “Ecomaclet”:Nuestra asociación y la de comerciantes asistimos a
las reuniones que se llevan a cabo por parte de la Concejalía del Ayto., las cuales se desarrollan
en el Centro Municipal de Servicios Sociales, la última se desconvocó, desde nuestra asociación
aceptamos que exista en el barrio un mercado de productos de proximidad de verduras, frutas y
otros, de forma mensual o quincenal, especialmente de tipo ecológico, pero nosotros deseamos
que puedan entrar los comercios del barrio de esta clase de productos que estén dispuestos a
participar, sean o no ecológicos, con algún distintivo que identifique a todos
Al parecer desde la Concejalía de Comercio hay conversaciones para que todo ello
pueda ser factible.
Comisiones de trabajo de la Junta de Distrito de Exposición: Afirmamos que las de
trabajo formadas en esta Junta han llevado a cabo un buen trabajo en el tema de los Presupuestos
Participativos y en el tema de Comercio, no así en el tema de actividades culturales, dado que los
coordinadores deben dedicarse a coordinar, no a dirigir y a mandar y trastocar todos los trabajos
que la comisión realiza, para sucesivas ediciones se tendrá que tener en cuenta por parte de la
Presidencia.
RESPOSTA
-

Es dòna trasllat a la Presidència de la Junta.
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Presupuestos participativos: Nuestra asociación solicita ser centro de votación para
esta edición del presente año, según lo que fija las normas de la Concejalía de Participación
Ciudadana en “Valencia Decidim” y les rogamos nos indiquen si con esta petición ya es válida la
misma y se tendrá en cuenta.
RESPOSTA
La presidència indica que no hi ha inconvenient en què siguen centre de votació.
Derecho al descanso: Felicitarnos que desde que la Policía Local montó el dispositivo
para intentar paliar el botellón en la plaza, los vecinos y vecinas pueden descansar, pero no
tenemos que bajar la guardia en este aspecto y solicitamos que el dispositivo siga hasta que pueda
ser erradicado y consigamos entre todos el derecho al descanso.
RESPOSTA
Es dóna trasllat d'aquesta felicitació a l'Àrea de Protecció Ciutadana.
2.- Per el Sr. José Andrés Gil Álvarez, per Asociació de Comerciants de Benimaclet, es
presenta la següent fulla de participació:
En los mercados que se montan los sábados y los domingos, ¿los participantes están
dados de alta como comercios o autónomos, pagan impuestos, IVA,etc?.
3.- Enric Sanchis Gómez, per AAVV de Benimaclet, es presenta la següent fulla de
participación.
¿ Quan tindrem escoleta pública de 0-3 anys al barri?, ¿Quan, si mes no, 1-2 aules per
a 1-2 anys al col’legi municipal Benimaclet?.
Pregue que els semàfors donen prioritat al tranvía, concretament en rotonda entre
Daniel Balaciart i Diógenes López Metcho.
13. (E 1)
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Moció que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom y
en el del grup municipal, sobre millora de la neteja d'avingudes, carrers, places i solars en
l'àmbit de la Junta de Districte d'Exposició
Abans d'entrar a tractar les dues mocions presentades pel grup ciutadans fora de termini, i
que per tant no consten en l'ordre del dia del Consell, es procedeix a votar la urgència per a ser
exposades en aquest, votant-se per unanimitat la mateixa.
Según el primer barómetro municipal de marzo de 2017, la limpieza de nuestras calles y
barrios ocupaba el segundo lugar en importancia en la escala de los problemas más graves que
tiene la ciudad y la ciudadanía desde el punto de vista de los valencianos, con un 13,1% de los
encuestados.En los sucesivos barómetros municipales de los meses de diciembre de 2017 y de
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE JULIOL DE 2018
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mayo de 2018, la limpieza ha seguido ocupando el segundo lugar en importancia estadística con
un 15,6% y un 15,0% respectivamente.Además, en el barómetro de febrero de 2018, centrado
específicamente en factores medioambientales, los valencianos encuestados solicitaban más
personal de limpieza en un 39,3% y convenían que también la concienciación y educación es
importante para un 32,8%. Así mismo, a la hora de valorar la actuación del Ayuntamiento en
cuanto a su gestión de la limpieza, entre regular, poco o nada, se daba un resultado de casi el
60%.Estos datos, continuamente presentes en las encuestas, y por lo tanto en las demandas de los
valencianos, tienen su reflejo en el estado de falta de limpieza de muchas calles de la ciudad y
también de solares que se encuentran en estado de abandono.En el ámbito concreto de los barrios
que conforman la Junta de Distrito de Exposición, exponemos a continuación una serie de
avenidas, calles, plazas y de solares en los que estamos detectando continuamente estos estados
de déficit de limpieza y de conservación.
AVENIDAS, CALLES y PLAZAS.
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##ANEXO-1645130##

Calle Guardia Civil/Cuenca Tramoyeres
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- Avenida Blasco Ibáñez a la altura del colegio Luís Vives:
- Jardines de Avenida Blasco Ibáñez en varios puntos (en la foto, a la altura de Gascó Oliag):

- Calle Albocácer:
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Calle Alfahuir
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Calle Viver
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SOLARES.
- Solar entre las calles Dolores Marqués y Circul de Belles Arts (se adjunta foto)
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Solar entre las calles Emilio Baró y Escultor Mora Cirujeda (se adjunta foto
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Solar entre las calles Emilio Baró y Escultor Mora Cirujeda (se adjunta foto)
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Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe presenta las siguientes propuestas de acuerdo:
PRIMERA. Que se intensifique las labores de limpieza en las avenidas, calles y plazas
expuestas en esta moción, y se dé cuenta en el seno del próximo consejo de distrito de las
mejoras conseguidas.
SEGUNDA. Que se lleven a cabo labores de adecentamiento de los solares de titularidad
pública expuestos en esta moción tal y como queda establecido en la Ordenanza Municipal de
Limpieza Urbana, y que se dé cuenta en el seno del próximo consejo de distrito de las mejoras
conseguidas.
TERCERA. Que se lleven a cabo las labores de control e inspección municipal sobre los
solares de titularidad privada expuestos en esta moción según queda establecido en el artículo 16
de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, y, en los casos que proceda, actuar
subsidiariamente según queda establecido en los artículo 17 de la Ordenanza Municipal de
Limpieza Urbana. Que se dé cuenta en el seno del próximo consejo de distrito de las mejoras
conseguidas.
CUARTA. Que atendiendo a la demandas de la ciudanía en este sentido, que se lleven a
cabo más campañas específicas de concienciación sobre los hábitos y buenas prácticas con objeto
de tener unas calles más limpias en el ámbito de los barrios de la junta de distrito de Exposición,
y que se dé cuenta en el seno del próximo consejo de distrito de la planificación de campañas a
realizar.
DEBAT
Respond la moció el Sr. Jaume Ferrá, per el grup compromis, plantejan la següent moció
alternativa:
“ Continuar amb la programació de neteja 2018 que es va presentar a totes les Juntes de
Districte entre els mesos de gener i febrero de 2018, on es detalla la programació de neteja viària
i dels solars municipals i que està donant bons resultats com s’extrau de les dades dels
baròmetres
Continuar amb la instecció municipal dels solars de titularitat privada i continuar amb
l’inici d’expedient als solars que aixi ho necessiten per instar al propietari dur a terme la seua
neteja.
Continuar amb la preparació de la campanya de conscienciació de neteja que estaba
programada per al mes d’agost i la campanya programada per als mesos d’octubre i novembre.”
El Sr. Miquel García replica que los ciudadanos quieren resultados, sea con o sin campañas
de concienciación.
VOTACIÓ
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Sotmesa a votació aquesta moció alternativa s'aprova per majoria, amb els nou vots
favorables dels grups compromis, socialista, valència en comú i del popular, i dos vots en contra
del de ciutadans.
ACORD
Moció alternativa aprovada.
14. (E 2)
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Moció que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y
en el del grup municipal, sobre accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda en parcs
La accesibilidad a las zonas y edificios públicos es un problema que afecta en especial
apersonas con movilidad reducida que subren especialmente con las barreras arquitectónicas
yurbanísticas al depender de otras personas para poder acceder a ellos si no se ha tenido encuenta
un acceso especial para ellos. Tal y como viene especificado en la Ley 1/1998 del 5 demayo de la
Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,urbanísticas y de
la comunicación, estas barreras deben ser modificadas para que seanaccesibles para este grupo de
personas con movilidad reducida.
Desde Ciudadanos hemos observado que los parques inscritos en el bulevar de Blasco
Ibañezdesde el hospital Clínico hasta la calle Gascó Oliag (fotos adjuntas), el jardín de la calle
EstebanDolz Castellar y en menor medida aunque con bordillos difíciles en los parques del paseo
de laAlameda en la zona del puente de Aragón, no cuentan con entradas accesibles que satisfagan
lasnecesidades de este grupo de ciudadanos con dificultad en la movilidad.
Creemos que es importante que todas las personas puedan tener acceso a los
parquespúblicos de nuestro distrito y que es deber del Ayuntamiento asegurar que estas
condiciones seden, ayudando de esta forma a este grupo de personas con dificultades en la
movilidad y por tantovulnerable.
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Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe presenta las siguientes propuestas de acuerdo:
PRIMERA. Que para el año en curso se genere un inventario de estos y otros parques
queaún no dispongan de acceso para personas con movilidad reducida a fin de tenerlocalizados
todos aquellos puntos que presenten esta casuística.
SEGUNDA. Que el Ayuntamiento de Valencia se comprometa a ejecutar las
obrasnecesarias en 2019 paraa que todos los partes del distrito Exposición dispongan de almenos
un acceso para personas con movilidad reducida en 2020.
TERCERA. Que el Ayuntamiento de Valencia realice una campaña de inspección este año
en curso para detectarpuntos conflictivos en cuanto a accesibibidad para personas conmovilidad
reducida en las zonas públicas del distrito Exposición.
DEBAT
El vocal Sr. Daniel Soriano, respond a la moció plantejada i comenta que aquesta es una
moció que es va presentar en el Ple del Ajuntament a l’ octubre de 2015 i va ser aprovada per el
grup municipal de ciutadans.
Per aixo el Sr. Daniel Soriano, del grup compromis, planteja la següent moció alternativa:
“ Continuar amb les intervencions que contemplen recorreeguts, sense barreres
arquitectòniques, paviments transitables sense obstacles i pendents màxims seguint normativa en
tots els projectes d’execució de nous jardins i en tots els projectes de remodelacions de jardins
existents”
El Sr. Miquel García no acepta la moción alternativa, porque no cree que este proyecto se
pueda ejecutar en el plazo previsto de 8 años.
El Sr. Luis Bailón comenta, que como proyecto a 8 años debería ejecutarse con más
rapidez.
Al que contesta el Sr. Daniel Soriano que la petició hauria de referir-se només per a alguns
parcs, no tots en el seu conjunt.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació la moció alternativa, s'aprova per majoria, amb els nou vots favorables
dels grups compromis, socialista, valència en comú i popular, i els dos vots en contra del grup de
ciutadans.
ACORD
Moció alternativa aprovada.
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15. (E 3)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu
nom y en el del grup municipal, sobre escocells
PREGUNTA
A pesar de la programación trimestral que dice llevar a cabo la Delegación de Parques y
Jardines, en muchas calles del distrito de Exposición se siguen encontrando alcorques llenos de
maleza. Teniendo en cuenta la anterior pregunta en la junta de Enero sobre este mismo tema
acerca de la solución aportada, es evidente que no da resultado, dado que el problema persiste,
como, por ejemplo, en la calle Cardenal Benlloch, la calle Viver o la calle Vinaroz.Por lo
expuesto, se formulan las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Cuándo se espera dar tratamiento a este problema?2. ¿Tiene planeado el Ayuntamiento
de Valencia generar algún tipo de control para monitorizar este problema?
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RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. El tractament de la vegetació es va realitzar en el mes de març.
2. La presència de vegetació espontània en els escocells no és un problema sinó un
avantatge per a l'arbre, el sòl i el medi ambient. Com que és vegetació anual, es deixa que cresca
fins que floreix i s'aporten les llavors al sòl i una vegada seques és quan es seguen a ras.
Està previst realitzar una següent sega en algunes zones que ho necessiten durant la
primera quinzena de juliol, com en el carrer Murta i en la resta durant els mesos de setembre.
16. (E 4)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu
nom y en el del grup municipal, sobre parcs en mal estat
El parque de detrás del colegio del Pilar y el parque en el cruce de la calle Polo y Peyrolón
con Blasco Ibañez presentan serios deterioros. El primero carece de tierra y deja a la luz una losa
de cemento que puede resultar peligrosa, mientras que el segundo presenta daños en su escultura
que aumentan los riesgos de accidentes sobre todo para menores que puedan jugar ahí.
PREGUNTAS
1. ¿Qué solución se plantea desde el Ayuntamiento de Valencia?
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RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
Jardí carrer Gorgos
La llosa de ciment referida en l'espai enjardinat situat al carrer Gorgos (darrere del Col·legi
del Pilar) correspon a l'antiga plataforma del ferrocarril (“via churra”), posada en valor com a
element històric i ornamental en el disseny de l'espai, no estimant doncs el seu soterrament i
traslladant les deficiències puntuals observades a l'empresa contractista de jardins a l'efecte de
procedir al seu condicionament.
Jardí avinguda Blasco Ibáñez – Polo i Peyrolón
Les deficiències que presenta la piràmide d'obra existent en el jardí del carrer Polo
Peyrolón es traslladen a l'empresa contractista de jardins a l'efecte de procedir al seu
condicionament mentre no s’executa l’obra de remodelació que està tramitant-se com a resultat
del procés de propostes ciutadanes.
17. (E 5)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu
nom y en el del grup municipal, sobre blocs Calle Rafael Cisternas
En la calle Naturalista Rafael Cisternas se encuentran unos bloques de hormigón que
ocupan uno de los dos carriles de la calle desde al menos 2015. Nos preocupa que esta situación
se convierta en permanente.
PREGUNTAS
1. ¿Tiene conciencia el Ayuntamiento de Valencia de este problema?2. ¿Existe alguna
medida planteada para resolver este problema?
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##ANEXO-1645104##

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE JULIOL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIO
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PEDRO LLOPIS NARBON
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RESPOSTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTES REALITZADES PER MIQUEL GARCIA PAYÀ
EN NOM DEL GRUP CIUTADANS, AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
En l'àmbit de referència s'han iniciat les obres relatives al "Projecte de les obres de la Línia
Subterrània Trifàsica Particular a 20 KV, des de la cel·la de línia de repartiment d'Iberdrola en
carrer Misser Mascó i final en CT d'abonat en dependències municipals de l'edifici de l'Antiga
Tabacalera", a fi de poder anul·lar el centre d'entrega provisional actualment existent en el
18. (E 6)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu
nom y en el del grup municipal, sobre pas de zebra amb vorada
PREGUNTAS
1. ¿Por qué lo paso de cebra de la calle Santarrosa cuando genera una psudorotonda a su
cruce con la calle Antonio Suarez no está moralizado con rampa y aviso de proximidad para
personas sin visión?2. ¿Cuándo se tiene planeada su corrección, dado que el Ayuntamiento de
Valencia fue informado por Ciudadanos en la junta de octubre de 2017 de este problema?
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##ANEXO-1645100##

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE JULIOL DE 2018
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Antefirma
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RESPOSTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LA PREGUNTA REALITZADA PER MIQUEL GARCIA PAYÀ, EN
NOM DEL GRUP CIUTADANS AL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL
D'EXPOSICIÓ.
El rebaix de voreres està inclòs en el projectes de supressió de barreres arquitectòniques
que està en redacció.
19. (E 7)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu
nom y en el del grup municipal, sobre aixecament voreres
En diversos puntos de la avenida Blasco Ibáñez, de la calle Bélgica y de la avenida de
Aragón, entre muchas otras, se encuentra la acera o el carril bici levantados por las raíces de los
árboles. Siendo este un problema recurrente que no parece estar siendo abordado, nos sigue
preocupando la peligrosidad que puede generar esta situación.Por lo expuesto, se formulan las
siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Por qué sigue sin resolverse este problema?
2. ¿Existe algún plan de acción en curso para al menos tener identificados estos puntos?
3. ¿Existe algún plan para poder solucionar estos problemas ya recurrentes?
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##ANEXO-1645094##
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RESPOSTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTES REALITZADES PER MIQUEL GARCIA PAYÀ
EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS AL CONSELL DE DISTRICTE DE
LA JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
En la mesura dels recursos existents se n'aniran solucionant els problemes d'este tipus.
20. (E 8)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu
nom y en el del grup municipal, sobre poda d'arbres
En toda el área del distrito Exposición, se siguen encontrando árboles de la vía pública
invadiendo ventanas, terrazas o apoyando las ramas en paredes de edificios. Desde Ciudadanos
se pregunta de forma recurrente acerca de esta situación que genera molestias a vecinos y puede
llegar a ser peligrosa.Por lo expuesto, se formulan las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Por qué sigue siendo un problema recurrente como se puede observar?
2. ¿Tiene planeado el Ayuntamiento de Valencia llevar a cabo cambio en el planteamiento
actual para resolver el problema?
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##ANEXO-1645090##
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RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. L'estat general d’esporga de l'arbrat d'Exposició és en general bo, podent-se trobar algun
arbre amb alguna necessitat puntual d’esporga.
Cal assenyalar que s'està realitzant la campanya d'estiu de revisió, retirada de dàtil i
manteniment de Phoenix dactylifera de la ciutat.
S’han esporgat en el mes de juny 2018 les palmeres del carrer Cabanilles i està previst al
llarg de l'estiu continuar amb les principals alineacions del districte d'Exposició.
També s'han esporgat l'any 2018 els carrers que precisaven més esporga, com són entre
unes altres: Dr. Rodríguez Fornos, General Elio, palmeres datileres del Passeig de l'Albereda i
esporga dels ficus monumentals, a més d'una trentena d'arbres que així ho precisaven.
En 2017, al carrer Arts Gràfiques es va esporgar la totalitat de l'arbrat, així com la totalitat
de l'arbrat del carrer Micer Mascó.
2. Es continuarà amb les actuacions ordinàries que contempla l’actual contracta de
manteniment seguint el plec de condicions actualment en vigor.
21. (E 9)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu
nom y en el del grup municipal, sobre pas de zebra en carrils bici
Los carriles bici de Blasco Ibañez en determinados puntos no presentan pasos de cebra,
generando situaciones de conflicto entre peatones y ciclistas.
PREGUNTAS
1. ¿Qué puntos conflictivos con esta problemática tiene el Ayuntamiento de Valencia
localizados en Exposició?
2. ¿Está planeada alguna actuación para solventar este problema?
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##ANEXO-1645110##
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RESPOSTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
A medida que se estudia y planifica el repintado de las marcas viales en los diferentes
barrios de la ciudad, se revisa la señalización de los carriles bici ubicados en acera, habiéndose
pintado pasos de peatones en muchos de ellos sustituyendo a la señalización existente
anteriormente (cedas el paso).
En concreto en la Av. Blasco Ibáñez se han pintado estos pasos en aquellas ubicaciones, en
las que se ha considerado que existía un itinerario peatonal.
En la actualidad se está revisando el diseño de la señalización de los entornos de las
paradas de EMT próximas a carril bici en acera.
Para evitar los conflictos entre peatones y ciclistas el diseño de la infraestructura ciclista
nueva se proyecta desde hace ya varios años siempre en calzada.
22. (E 10)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Moció que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y
en el del grup municipal, sobre tapes de clavegueram
Hemos localizado en la calle Guardia Civil y la calle camino viejo de Alboraya varias
tapas de espacios subterráneos que están sueltas o en mal estado, con la peligrosidad que ello
conlleva para cualquier peatón.
PREGUNTAS
1. ¿Tenía el Ayuntamiento de Valencia conocimiento de este problema?
2. ¿Está planeada alguna actuación para solventar este problema?
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##ANEXO-1645112##
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RESPOSTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTA REALITZADA PER MIQUEL GARCIA PAYÀ
EN NOM DEL GRUP CIUTADANS, AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
Des del Servici de Manteniment d'Infraestructures s'enviarà a un inspector a fi de
determinar qui és el competent per a la reparació de les deficiències i procedir a la seua reparació.
23. (E 11)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu
nom y en el del grup municipal, sobre palmeres en Adv. Catalunya
Hemos localizado palmeras en la avenida de Cataluña que invaden directamente la acera y
generan molestias a los peatones dificultando su paso.
PREGUNTAS
1. ¿Tenía el Ayuntamiento de Valencia conocimiento de este problema?
2. ¿Está planeada alguna actuación para solventar este problema?
3. ¿Cuál era el estado de estas palmeras en la última campaña de poda?
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##ANEXO-1645114##
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RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. La Delegació de Parcs i Jardins, mitjançant el Servei de Jardineria inspecciona l’arbrat de
la ciutat per programar les actuacions a dur a terme mensualment.
2. Tots els anys es realitzen actuacions d’esporga i despuntes de palmes a fi de solucionar
aquest problema, que té el seu origen en la plantació fa 25 anys aproximadament, de Phoenix
canariensis de port molt xicotet, la copa del qual encara envaeix les voreres i calçades. Està
prevista l'eliminació d'alguna palma seca i despunte de palmes per evitar que això passe. Està
programat per a realitzar-ho durant l'estiu amb la brigada d'avisos.
3. Les palmes seques es van esporgar i van quedar les palmes verds que es van
despuntant progressivament per a evitar molèsties als transeünts.

.
24. (E 12)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom
y en el del grup municipal, sobre gual-vorera calle Viver
En la calle Viver se ha ensanchado la acera en algunos vados de la calle, que, además no se
ven accesibles ya que tienen cierta altura, sobresalen en la calle generando probblemas en su
salida. Por otro lado no hay señalización de líneas en la calle que marquen la existencia del
vado.Por lo expuesto, se formulan las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Está actualmente el vado cumpliendo la normativa de señalización?
2. ¿Tiene planeado el Ayuntamiento de Valencia alguna corrección de esta situación?
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##ANEXO-1645118##
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RESPOSTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
Los ensanches a los que se hace referencia en la pregunta se han ejecutado por el Servicio
de Obras de Infraestructuras. La forma de señalizar los vados se recoge en los artículos 101, 102
y 103 de la Ordenanza de Circulación. La señalización horizontal se sitúa en la zona de
aparcamiento que queda reservada para el vado. En este caso esa zona ha quedado ocupada con
la ampliación de acera

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL RUTH
MERINO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS A LA
JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN
En la calle Viver se ha ensanchado la acera en algunos vados de la calle, que, además no se
ven accesibles ya que tienen cierta altura, sobresalen en la calle generando probblemas en su
salida. Por otro lado no hay señalización de líneas en la calle que marquen la existencia del
vado.Por lo expuesto, se formulan las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Está actualmente el vado cumpliendo la normativa de señalización?
2. ¿Tiene planeado el Ayuntamiento de Valencia alguna corrección de esta situación?
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RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
Los ensanches a los que se hace referencia en la pregunta se han ejecutado por el Servicio
de Obras de Infraestructuras. La forma de señalizar los vados se recoge en los artículos 101, 102
y 103 de la Ordenanza de Circulación. La señalización horizontal se sitúa en la zona de
aparcamiento que queda reservada para el vado. En este caso esa zona ha quedado ocupada con
la ampliación de acera.
25. (E 13)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom
y en el del grup municipal, sobre senyal aparcament minusvàlids Blasco Ibáñez

Recientemente se ha habilitado en la Av. Blasco Ibáñez, concretamente delante del edificio
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, una plaza de aparcamiento para minusválidos. La
misma se ha señalizado mediante una señal vertical, que se ha colocado encima de la acera, en
uno de los bordes del carril bici que por allí transcurre. La señal tiene un poste metálico estrecho
que apenas se ve (ver fotos).
PREGUNTAS:
1- ¿No se ha planteado la concejalía implicada en su instalación, que el lugar donde se ha
puesto la señal es realmente peligroso para cualquiera que por allí circule? No solamente está en
medio de la acera, sino que está casi dentro del carril bici, con lo que la posibilidad de que
choquen con ella peatones y, sobretodo, ciclistas, es elevada.
2- ¿no hubiera resultado más lógico y menos peligroso instalar la señal en otro lugar,
igualmente visible como, por ejemplo, en la calzada junto al bordillo, aprovechando el espacio
para contenedores que allí mismo hay?
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RESPOSTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
Se debe indicar que la plaza para personas de movilidad reducida ubicada en la avda.
Blasco Ibáñez nº 48, fue instalada el pasado 28/05/2018 a petición de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo. (Exp.
2018/1595).
La citada reserva, tiene como función dar servicio a las personas con diversidad funcional
que se acercan a realizar algún tipo de gestión al citado Organismo con su vehículo, y que
además cuentan con la tarjeta acreditativa a tal extremo, por lo que su ubicación debe ser lo más
próxima posible al acceso del mismo.
En la actualidad, las reservas de estacionamiento se señalizan con la señal S-17 del
catálogo de señales contenidas en el artículo 159 del Reglamento General de la Circulación en la
acera y un símbolo o inscripción sobre la calzada. En el caso que nos ocupa, el poste se encuentra
instalado sobre la acera, fuera de los límites del carril bici y con un ancho de paso para los
peatones de 4 metros.
En estas circunstancias, se considera que la percepción del poste está garantizada por los
peatones y los usuarios del carril bici si se transita con la atención suficiente requerida para poder
conducirse por la ciudad.
Por otra parte, en relación a la sugerencia de instalar dicho poste de señalización en la
calzada, en el espacio existente junto a los contenedores, se debe indicar que dicha ubicación
podría dificultar e incluso llegar a impedir la recogida por parte del Servicio de Residuos Sólidos
y Limpieza del citado contenedor.
Finalmente, se debe hacer constar que se han iniciado las gestiones oportunas para
contactar con la propia Confederación Hidrográfica del Júcar con objeto de valorar un posible
cambio de ubicación de la citada reserva de forma que no se vea mermado el servicio a los
usuarios de la misma.
26. (E 14)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom
y en el del grup municipal, sobre estat execució escola infantil Av Alfauir
Hace ya muchos meses, más de un año, que se paralizaron las obras de la escuela infantil
que se había comenzado a construir en la Avenida Alfahuir.
PREGUNTAS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE JULIOL DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIO

Nom
PEDRO LLOPIS NARBON

64

Data
12/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
259896022974672933

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: TIOM QOnC Qnlj BYaD kBSn Q3cj AeI=

1. ¿Cuál es el futuro de la obra de la escuela infantil de la avenida Alfahuir ahora
paralizada? ¿Tiene previsto el equipo de gobierno continuar su construcción y su puesta en
funcionamiento en algún momento?
2. De no estar prevista la continuación de las obras, ¿se están tomando las medidas
necesarias para mantener el solar de la obra y, ya de paso, también el colindante en un estado
adecuado de limpieza y salubridad?
RESPOSTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE GOVERN INTERIOR
Les obres es van paralitzar en entrar l'empresa constructora en concurs de creditors pel que
s'ha hagut de fer una liquidació de l'obra per a posar en marxa un nou projecte de finalització de
les obres de construcció, per la qual cosa el futur de l'obra és continuar-la per a la seua posada en
funcionament.
27. (E 15)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom
y en el del grup municipal, sobre poda palmeres Germans Machado i CC Arena
Desde hace ya un tiempo, las palmeras situadas en los alrededores del Centro Comercial
Arena así como las de que ocupan la mediana de la Avenida Hermanos Machado, necesitan ser
podadas de forma urgente, tal y como se puede apreciar en las fotografías que a continuación se
adjuntan.
PREGUNTA
1. ¿Se está cumpliendo con el calendario previsto de poda de esta zona en concreto?
2. ¿ Para qué fecha está prevista la misma?
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RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. La Washingtonia robusta, és una palmera de estípit (tronc) prim i resistent a la flexió. No
s'ha registrat fins avui a València, cap fractura de estípit, ni en dies de forts vents de més de
100Km./hora.
La palma, quan s'asseca, roman generalment plegada en el estípit i quan cau algun palma
està totalment seca i deshidratada, amb poc pes.
La poda de les palmes seques, no afecta al bon estat de la palmera, es poda com a hàbit
cultural, en algunes ciutats. En els jardins botànics no es poden.
Per aquest motiu i principalment per seguretat, es prioritza la poda d'altres espècies de
palmeres, principalment la palmera datilera ( Phoenix dactylifera), que el seu estípit és
susceptible de fracturar, quan presenta defectes estructurals o sobrepès pel dàtil madur.
Les Washingtonias, es poden cada 5-7 anys, donant prioritat a les del viari o les que es
detecten que per la seua ubicació és aconsellable la seua poda.
Es prioritzen les actuacions de poda de seguretat en datileres, realitzant tots els anys una
campanya de retirada de dàtil; així mateix, les actuacions per al control i podes terapèutiques, en
Phoenix canariensis, són prioritàries per a tenir controlada la plaga de morrut roig de les
palmeres.
2. Per a la campanya de poda d'hivern de Washingtonies 2018/2019, sempre que les
necessitats urgents de poda per motius de seguretat ho possibiliten.
28. (E 16)
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom
y en el del grup municipal, sobre gual Avinguda Germans Machado/rotonda Alfauir
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL RUTH
MERINO PEÑA, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS
A LA JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN
El vado del garaje del residencial situado en la Av. Hermanos Machado, junto al instituto
Rascanya, en lugar de tener salida directa a la calzada desde el garaje, transcurre durante
aproximadamente 50 metros por la acera peatonal, hasta su salida, previo paso por el carril bici
en plena curva, a la rotonda de Hermanos Machado con Avenida Alfahuir. Resulta cuando
menos, algo preocupante que los vehículos que diariamente entran y salen de dicho garaje lo
hagan circulando durante esa distancia compartiendo la acera con los viandantes. Más aún
cuando la habitualidad con la que lógicamente hacen ese camino, haga que los conductores
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puedan dejar de prestar la suficiente atención o circular a una mayor velocidad de la adecuada o
recomendable.
PREGUNTAS:
1. ¿Cuál es la razón por la que se ha permitido esta forma de acceso a la calzada desde el
residencial, en lugar de, como es habitual, una salida directa por el trayecto más corto, que sería
recto a la propia Avenida?
2. En caso de que exista una causa para lo anterior y, por supuesto, que la circunstancia
descrita sea permitida por la norma ¿no deberían instalarse badenes a lo largo de toda la acera
entre la salida del garaje y la calzada para “recordar” que se está transcurriendo por la acera y que
la velocidad debe ser mínima?
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RESPOSTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
1. 1. ¿Cuál es la razón por la que se ha permitido esta forma de acceso a la calzada
desde el residencial, en lugar de, como es habitual, una salida directa por el trayecto
más corto, que sería recto a la propia Avenida?
El acceso directo a la calzada en este caso no es posible dado que el garaje se encuentra en
una calle peatonal lindante con un espacio libre o jardín. En estos casos se permite acceder por la
calle peatonal que discurre entre la fachada y el jardín, tanto a los vehículos de emergencia como
a los autorizados. De lo contrario, habría que realizar numerosos cortes en el jardín para cada
vado.
Lo anterior según la Ordenanza vigente Reguladora de las Condiciones Funcionales de
Aparcamientos.
1. 2. En caso de que exista una causa para lo anterior y, por supuesto, que la
circunstancia descrita sea permitida por la norma ¿no deberían instalarse badenes a
lo largo de toda la acera entre la salida del garaje y la calzada para “recordar” que se
está transcurriendo por la acera y que la velocidad debe ser mínima?
Los vehículos autorizados a circular en las calles peatonales, deben hacerlo a paso humano
y respetar en todo momento la preferencia peatonal. En caso de incumplimiento, deberá ponerse
en conocimiento de la Policía Local.
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I, com que no hi ha mès assumptes a tractar, a les vint hores i trenta minuts, la Presidència
alça la sessio, de la qual s’esten la present acta que firma la Sra. Presidenta, i que jo, el secretari,
certifique.

LA PRESIDENTA DE LA

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

JUNTA MPAL DE EXPOSICION

MUNICIPAL DE EXPOSICION
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