ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L’OEST
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 DE
POBLES DE L’OEST DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2018
En la Sala multiusos de Benimámet, situada en el Carrer Crisóstomo Martínez, 2 a les
19.00 hores, del dia 24 de julio de 2018, i davall la Presidència de Roberto Jaramillo Martínez,
excusa la seua absència la Vicepresidència Dª'Anais Menguzzato García, i en compliment del que
es disposa en el Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València, en
el seu Títol V, capítol II. articles 79 i següents, en sessió ordinária, es reuneixen els assistents,
membres designats pels diferents grups municipals i nomenats per resolució de l'Alcalde, que
formaran part del Consell de la Junta Municipal de Pobles de l’Oest. Pel grup municipal
Compromís; el Sr. Ferran Garrigues com a suplent de Vicent Torres Castejón, Francisco
Puchades Rodrigo i la Sra. Pilar Pérez Bartual, pel grup municipal Socialista: el Sr.Ricardo
Barrachina Gallego i la Sra.Esperança Lor Belenguer, pel grup municipal València en Comú: la
Sra.Empar Arastey Galdón, pel Grup municipal Popular: el Sr.José Ramón Gimeno Gimeno, el
Sr. Enrique Pardo Belenguer i el Sr.Antonio Fernández com a suplent del Sr.Vicente Tomás Peris
Cursa, pel Grup Ciutadans: el Sr.Sergio Borrego Silvestre, actuant com a Secretària la Sra.Lidia
Tormo Franco, per a tractar els assumptes de la convocatòria de l'ordre del dia, efectuada en data
12 de juliol de 2018.

1

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Pregunta el Sr.President si algún membre del Consell vol formular alguna modificació o
aportació a l’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 Presidència
En primer lloc, donar compte del nomenament dels vocals del grupo municipal ciutadans,
Sergio Borrego Silvestre com a vocal titular y Santos Borrego Hornillo com a vocal titular.
Per el Sr.Berto Jaramillo, s’informa del següent:

1. 1.

Convocatòria DecidimVLC 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.
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S’han presentat als districtes d’aquesta JMD un total de 31 projectes.
Benimamet: 29
Beniferri: 2
D’ells, s'han consensuat i prioritzat per part del grup de treball de la Junta Municipal
aquests projectes, que passen directament a l’estudi per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament:
Benimamet: 2
PONER PASOS DE PEATONES SOBRE-ELEVADOS Y DISPOSITIVOS PARA CALMAR EL TRÁFICO
ASFALTADO DE CALLES EN LOS TRAMOS MÁS DETERIORADOS

Beniferri: 2
REDUCIR LA VELOCIDAD, AUMENTAR SEGURIDAD C CÓRDOBA
MEJORA POR FALTA DE DOTACIÓN EN PARQUES INFANTILES BENIFERRI

A banda, s'han presentat, per part de la ciutadania un total de 27 per a Benimamet.
D’aquests, un total de 21 han superat la fase de suports:
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MEJORA EN LAS CONDICIONES DE LOS ANIMALES DE LA " PERRERA" DE BENIMAMET
Sombras con pérgolas solares en el Parque lineal
AJARDINAR ROTONDA DE GIORGIO et ENRICO, entrada a Benimamet por acceso Ronda Nord
PISTA MULTIDEPORTE Y MESAS DE PING-PONG EN EL PARQUE LINEAL DE BENIMAMET
ANFITEATRO AL AIRE LIBRE DE BENIMÁMET CUBRIR CON MÁS LONAS Y PERGOLAS
INSTALACIÓN DE BANCOS EN BENIMAMET
Ajardinamiento solar calle Benetússer-Dr. Soriano Benlloch
Piscina municipal Benimamet
Huertos Urbanos en BENIMÀMET
SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES
Ruta escolar segura entorno Ayuntamiento BENIMÀMET
Plaques solars
Aula naturaleza-escuela taller huerta BENIMAMET
Peatonalizar entorno mercado
Mejora de la rotonda entrada Benimamet
FONT LÚDICA
Sustitución palmeras washingtonias
Señalizar prohibición aparcar en lateral derecho calle Bernardo Prieto Benimamet
Otra salida
Pintar “Cedas el paso o STOP” en todos los cruces sin señalizar de Benimamet
Urbanizar la acera en la calle Grabador Monfort desde Cl Benimodo

Després de l'estudi dels equips tècnics que ja ha començat, les propostes que siguin viables
passaran a la fase de votació final, que serà del 15 al 30 de Setembre. A la web de
decidimvlc.valencia.es podreu trobar, a setembre, un apartat on es ficaran els llocs presencials on
podreu acudir per rebre ajuda a l’hora de la votació.
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1. 2.

Reglament de participació

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.
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.
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Els projectes que hem rebut en aquesta junta municipal, tenint en compte que al no estar
encara constituïda aquesta Junta Municipal dels pobles de l’oest heu tingut les subvencions dins
de la JMD de Trànsist, són:

DATA PRESENTACIÓ

ENTITAT

Nº INSTANCIA

LÍNEA
ACTUACIÓ

PRESUPOST

3

2.500,00 €

1

2.500,00 €

I 00104
002753

2018

07/05/2018

07/05/2018

I 00118
0018935

2018 02 - ASOCIACION
PERSONAS SORDAS

08/05/2018

I 00110
039133

2018 03 - ASOCIACION DE MUJERES Y CONSUMO
AITANA TORREFIEL

2

2.400,00 €

09/05/2018

I 00113
015204

2018 04
ASOCIACION
ALCOHOLICOS
REHABILITADOS DEL MEDITERRANEO

2

3.000,00 €

09/05/2018

I 00118
0019755

2018 05 - ASOC. VALENCIANA DE TRANSTORNO
BIPOLAR

1

2.500,00 €

I 00152
000215

2018

10/05/2018

06 - AVV BENIMAMET

2

1.500,00 €

I 00104
003077

2018

10/05/2018

07 - AVV TORREFIEL

2

2.500,00 €

I 00118
0019959

2018

10/05/2018

08 - ASOC. VALENCIANA DE ESPINA BIFIDA

1

2.500,00 €

11/05/2018

I 00118
0020337

2018 09 - ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL
ARKETIPA

2

2.500,00 €

I 00104
003233

2018

11/05/2018

1

1.600,00 €

11/05/2018

I 00118
0020458

2018 11 - ASOCIACION DE EPILEPSIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

2

2.500,00 €

I 00118
0020498

2018

12/05/2018

1

2.620,00 €

12/05/2018

I 00118
0020504

2018 13 - ONGD CASA CAMERUN COMUNIDAD
VALENCIANA

1Y2

2.500,00 €

13/05/2018

I 00118
0020559

2018 14 - ASOCIACION BANDA DE MUSICA
CAMPANAR

2

1.700,00 €

I 00118
0020710

2019

14/05/2018

1Y2

2.499,53 €

I 00110
044044

2018

17/05/2018

1

2.250,00 €

01 - EL TUDELL
VALENCIANA

DE

10 - CENTRE JUVENIL AMICS

12 - AVV CAMPANAR

15 - UNIO POBLES SOLICARIS UPS

16 - AVV LES CASES

37.569,53 €

1. 4.

Intervencions veïnals:
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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. Grup de Treball de Entitat Local Menor:
Recordeu que el proper 26 de juliol de 2018 a les 17:00 hores, tindrá lloc en este mateix
local de Crisóstomo Martínez nº2, una reunió del grup de treball de Entitat local menor, a la que
asistirà un habilitat estatal, funcionari de L'Ajuntament de València, per a informar jurídicament
de la possibilitat de que Benimàmet es constituixca com a Entitat Local menor.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte del contracte menor del Grup de treball de cultura.
La secretaria del Consell de districte de la Junta Municipal de Pobles de L’Oest explica el
funcionament de la útilització del presupost assignat al grup de cultura de la Junta Municipal per
al any 2018. Normalment el presupost de cultura s'aprova a principi d'any pel consell de la Junta
de Districte. Este any el Consell es de nova creació i es va constituir el 31 de maig per aixó
encara no ha sigut aprovat. Però com era urgent per al 14 de juliol abans de celebrar el consell de
la Junta Municipal de Pobles de L'Oest, adjudicar el contracte menor de serveis, consistent en la
partició de músics per al desfile de moros y cristians en Benimámet, el día 14 de julio de 2018,
es va fer el contracte amb a la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical, segons
presupost de data 01-07-2018, per import de 1.200,00 € (exent IVA), el cual en este Consell, que
es el primer a continuació del de constitució es dona compte. En el pròxim consell de districte es
tractará el tema del presupost de cultura any 2018, dins del ordre del día, per a la aprovació del
mateix.
4
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000174-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció que presenta el vocal del Grup municial ciutadans, Sergio Borrego en el seu nom i en el
del grup municipal per a la millora de la neteja d'avingudes, carrers, places i solars en l'àmbit de
la Junta de Districte de Poblats de l'Oest.
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##ANEXO-1647164##
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SERGIO
BORREGO EN SU NOMBRE, Y EN DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO DE POBLATS DE L´OEST
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 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 Poblats de l´Oest,
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.

Calle Rafael Tenes Escrich (Benimámet)
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Vial de circulación en Zona Estación de FGV (Benimámet)

Parque de Camales (Benimámet)

Calle Doctor Buen (Benimámet)
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Calle Casinos (Benimámet)

SOLARES.

Miniaturista Messeguer (Benimámet)
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Rafael Tenes Escrich (Benimámet)

Calle de Navarrés (Benimámet)
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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 Poblats de l´Oest , y que se dé cuenta en el seno del próximo consejo de distrito
de la planificación de campañas a realizar.
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El Sr. Ferran Garrigues, vocal municipal suplent del Grup Compromís, respón la moció:
L'equip del Govern de la Nau és plenament conscient que una de les inquietuds més
presents per a la ciutadania és la neteja dels seus barris i més després dels anys de mala gestió per
les retallades en el pressupost i la deixadesa del Partit Popular. L'equip del Govern de la Nau
considera que la neteja de la ciutat de València és prioritària i així va quedar palés en els
pressupostos de l'exercici de 2018, amb un increment pressupostari total de neteja i recollida del
4,41% sumat a l’increment del 9,50 % del pressupost de 2017, el que suposa un increment des de
2016 del 14,32%.
I és per això que les dades corresponents a neteja són certament positives i demostren que
els successius increments pressupostaris de l’equip de la Nau donen resultats satisfactoris.
En el darrer baròmetre de maig, en neteja de carrers el 72,3% dels enquestats aprova la
gestió municipal i el 38,9% li dóna una nota de notable o excel·lent, amb una nota mitjana de 5,6
del total dels enquestats.
En quant a recollida de fem el 88,1% dels enquestats aprova la gestió municipal i el 56,9%
li dóna un notable o excel·lent, amb una nota mitjana del 6,6.
Aquestes dades demostren que les actuacions dutes a terme per l’equip de Govern ha
millorat la gestió de la neteja i de la recollida de fem a tots els barris i la percepció per part de la
ciutadania és més positiva.
Però no només això, sinó que en neteja de carrers el 24% dels enquestats considera que
s’ha millorat en neteja i un 29,3% considera que s’ha millorat en recollida de fem.
També en aquest exercici s’ha incrementat en un 10,80% el rentat i manteniment de
papereres.
Amb l'increment pressupostari de 2018 s'ha pogut consolidar tots els increments
programats en els exercicis anteriors i programar millores en la recollida d’objectes vells, la
neteja de solars i zones sense urbanitzar i l’agranat manual de festius i reforç de dilluns, tal i com
es va detallar en els punts 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i32
de la comissió de Medi Ambient de febrer de 2018, on es va entregar a tots els grups municipals
les programacions de neteja 2018 de tots els barris de València.
Per altra banda es va presentar en totes les Juntes de Districte la programació de neteja
2018, aprovada en la darrera junta de govern de desembre de 2017 entre el mes de gener i febrer
de 2018, amb la participació dels veïns i els grup municipals, als quals també es van repartir les
programacions corresponents a l’àmbit de les seues associacions.
Dins de les programacions que es van repartir, tant a la Comissió de Medi Ambient de
febrer de 2018, com en les successives reunions en totes les Juntes de Districte, es detalla també
els solars de manteniment municipal de cada barri i les programacions de neteja de cadascun
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d’ells. Les brigades de neteja de solars i espais sense urbanitzar tenen una programació marcada
que varia, segons les necessitats de cada solar, entre setmanal, mensual, trimestral, semestral o
anual. Poden sol·licitar al seu grup municipal les programacions corresponents als barris de la
Junta de Districte.
De la mateixa manera, els serveis d’inspecció duen a terme el seguiment dels solars de
titularitat privada i inicien expedient per instar a la neteja dels mateixos per part de la propietat en
cas de que siga necessari.
En quant a les campanyes de conscienciació, aquestes s’han dut a terme en els darrer
trimestre en els anys 2016 i 2017 i es tornarà a dur a terme en 2018, entre els mesos d’octubre i
novembre. A aquesta campanya s’ha d’afegir un altra que es durà a terme durant el mes d’agost.
A tot açó s’haurà de sumar el projecte de sistema de geolocalització que farà més eficient
la inspecció municipal i optimitzarà el control de la neteja i arreplegada en tots els barris.
Per tot aixó presentarem una MOCIÓ ALTERNATIVA:
I votarem a favor si s'aprova la moció alternativa sino votarán en contra.
El Sr.Enrique Pardo vocal municipal del grup Popular diu que recolçen la moció
presentada per Ciudadans com ha fet el partit popular en altres juntes en este tema.
El Sr. Ferran Garrigues, vocal municipal suplent del Grup Compromís, llig la 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 febrer 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 inspecció municipal dels solars de titularitat provada i continuar amb
l’inici d’expedient als solars que així ho necessiten per instar al propietari a dur a terme la seua
neteja.
Continuar amb la preparació de la campanya de conscienciació de neteja que estava
programada per al mes d’agost i la campanya programada per als mesos d’octubre i novembre."
El Sr. Sergio Borrego, vocal municipal del grup Ciudadans, replica, que en la moció
presentada per el seu grup parlen de llocs concrets i no de programació genèrica de limpieza en la
que no s'anomenen carrers en concret, per aixó el grup Ciudadans mantindrá la moció presentada,
insisteix que hi ha que incrementar la netetja.
El Sr.Enrique Pardo vocal municipal del grup Popular diu que mantenen la mateixa
postura que Ciudadans, i que no venen a debatir la programació de netetja, sols diuen que no surt
efecte eixa programació i estan a favor de la Moció de Ciudadans i en contra de la alternativa.
El Sr. Ferran Garrigues, vocal municipal suplent del Grup Compromís, explica que no es
pot parlar d'un carrer concret sinó en general si es veu o no que'ls carrers estan més nets com
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certifiquen alguns barómetres tal i com ha argumentat en la defensa de la moció i si puntualment
algun carrer està més brut s'actua en eixe carrer.
VOTACIÓ
Se sotmet la inclusió d'una Moció Alternativa a la presentada per Ciudadans a votació i
s'aprova per majoria amb six vots a favor i quatre vots en contra.
VOTACIÓ
Se sotmet la Moció Alternativa presentada per Compromís a votació i s'aprova per majoria
amb six vots a favor i tres vots en contra i una abstenció.
5
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000174-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció que presenta el vocal del Grup municial ciutadans, Sergio Borrego en el seu nom i en el
del grup municipal per a Instal·lació de gronxadors adaptats en els parcs de l'àmbit geogràfic de
la Junta Municipal de Districte de Poblats de l'Oest.
En octubre de 2015 el grupo municipal Cs presentó en el Pleno del Ayuntamiento de
Valencia una iniciativa consistente en la incorporación de elementos infantiles de accesibilidad
universal a corto plazo al menos en uno de los más significativos parques de cada uno de los
distritos de la ciudad: Ciutat Vella, Ensanche, Extramurs, Campanar, la Saidia, Pla del Real,
l'Olivereta, Patraix, Jesús, Quatre Carreres, Poblados Marítimos, Camins al Grau, Algirós,
Benimaclet, Rascanya, Benicalap, Poblados del Norte, Poblados del Oeste y Poblados del Sur.
El resultado del debate plenario y votación por unanimidad fue la siguiente propuesta
alternativa: “L'Ajuntament de València proporcionarà espais segurs en els entorns lúdics de les
xiquetes i xiquets amb diversitat funcional. Les accions en noves àrees, així com la remodelació i
manteniment de les existents en matèria d'accessibilitat universal en espais lúdics es realitzaran
de forma participativa amb les entitats socials i les xiquetes i xiquets amb diversitat funcional."
En el ámbito geográfico de las poblaciones de la Junta de Distrito de Poblats de l´Oest hay
un defícit de este tipo de columpios adaptados en nuestros parques, aspecto también demandado
por vecinas y vecinos y por colectivos y personas con diversidad funcional.

Per tot lo exposat, el vocal que suscriu formula les seguents propostes d'acord.
PRIMERA: que en ámbito geográfico de las poblaciones de la Junta de Distrito de
Poblats de l´Oest, como mínimo en el parque que se entienda como más significativo, se
lleve a cabo la incorporación de elementos infantiles de accesibilidad universal en un plazo
no superior a la finalización de 2018 para el comienzo de las actuaciones.
SEGUNDA: que las acciones a llevar a cabo se realicen de forma participativa en
contacto con las entidades sociales y las chiquillas y chiquillos con diversidad funcional.
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Respon la moció el Sr. Ferran Garrigues vocal suplent del grup municipal Compromís que
exposa el següent:
Al ple d’octubre de 2015, al punt 23 de l’ordre del dia, es va presentar una moció del grup
municipal Ciutadans sobre l’adequació dels parcs municipals infantils a l’accessibilitat universal.
El ple, per unanimitat va aprovar la proposta alternativa de l’equip de Govern, la qual poden
trobar a l’acta del citat ple:
"Vista la moció subscrita per Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, i de conformitat amb
l'alternativa subscrita per la Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins, l'Ajuntament Ple per
unanimitat acorda:
Primer
. L'Ajuntament de València proporcionarà espais segurs en els entorns lúdics de les
xiquetes i xiquets amb diversitat funcional.
Segon
. Les accions en noves àrees, així com la remodelació i manteniment de les existents en
matèria d'accessibilitat universal en espais lúdics es realitzaran de forma participativa amb les
entitats socials i les xiquetes i xiquets amb diversitat funcional."
En el debat de la citada moció es va posar de relleu que la proposta temporal de la moció
subscrita pel grup municipal Ciutadans (execució en 8 anys) no podia formar part de l’acord
donat que la dotació econòmica en inversions era limitant, però que es contemplaria i es
treballaria en eixa línia política.
Des de l’inici de la present legislatura en quant a accessibilitat en general en intervencions
en parcs i jardins públics, tant remodelacions com en jardins de nova construcció s’ha inclós com
a normativa d’aplicació la Llei 1/998, de la Generalitat Valenciana, i el Decret 39/2004 del
Consell.
Així, en els projectes de nous enjardinaments es contemplen sempre la materialització de
recorreguts accessibles que permeten travessar el parc o jardí sense barreres arquitectòniques,
amb paviments transitables sense obstacles i amb els pendents màxims en rampes establides per
la normativa.
Respecte als projectes de remodelació de jardins existents, s'intenta aconseguir que tots els
recorreguts remodelats també siguen accessibles, encara que en algunes ocasions, per
impossibilitats tècniques, s'han quedat en la categoria de practicables, però sempre s'han millorat
les condicions preexistents.
Respecte al mobiliari urbà instal·lat es procura que la proporció d'equipaments accessibles
siga sempre superior als mínims que estableix la citada llei i la seua normativa que ho
desenvolupa.
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En quant a la instal·lació de jocs inclusius, des de l’inici de la legislatura present en totes
les zones de jocs remodelades o construïdes es posen elements inclusius, excepte en aquelles
zones on per raó d’espai no ha sigut possible. En aquests casos s’estudia la possibilitat d’instal·lar
elements inclusius en altres espais, pròxims a les zones de jocs, dins del jardí.
En el punt 131 de l’ordre del dia del ple de maig i en el punt 124 de l’ordre del dia del ple
de juny es van respondre sengles preguntes sobre accessibilitat universal en jardins i els treballs
duts a terme durant els exercicis 2016, 2017 i el que portem de 2018. Poden sol·licitar la
informació al seu grup municipal.
Però com és possible que el seu grup municipal, al ple de l’Ajuntament, demane en una
moció un pla d’accessibilitat universal que s’acomplisca en 8 anys i que, després del debat,
aprovara la moció alternativa on no apareixia la proposta temporal i aprovara que les accions es
realitzarien en les noves àrees executades i en les remodelacions de parcs i jardins existents i ara
el mateix grup municipal sol·licite que es duga a terme l’incorporació d’eixos elements en un
termini no superior a la finalització de 2018 en l’àmbit de la Junta de Districte de Poblats de
l’Oest?
En tots els projectes executats de nova construcció o remodelacions de jardins existents en
l’àmbit de la Junta de Districte de Poblat de l’Oest, així com en la resta de la ciutat, s’han
contemplat recorreguts accessibles, sense barreres arquitectòniques, paviments transitables sense
obstacles i pendents màxims seguint normativa i així es continuarà fent en les properes
intervencions en l’exercici 2019, tant en projectes de nova construcció com en remodelacions de
jardins existents.
Als Pobles de l’Oest es troben en l’actualitat en les seues àrees de jocs, elements inclusius
i accessibles en el Parc Linial, el xalet de Panach.
La Delegació de Parcs i Jardins continuarà incloent elements inclusius en les zones de jocs
en tots els projectes de nova execució i en les remodelacions, tal i com es va acordar en la moció
del Ple d’octubre de 2015.
Sol.licita que es retire la moció o es vote en contra.
El Sr.Enrique Pardo vocal municipal del Partido Popular, exposa que el seu partit recolça
la moció de ciudadans en coordinació amb altres companys d'altres juntes i, están d'acord que es
necessita parcs i jardins en Benimámet-Beniferri i per tant van a votar a favor.
El Sr.Ferran Garrigues, vocal suplent municipal de Compromís, està d'acord que tot el que
es faça, per a la millora de parcs i jardins es poc.
El Sr Sergio Borrego, vocal municipal de Ciudadans, vol puntualitzar que si Compromís
diu que tot el que es faça es poc, demana que es faça. No retiren la moció.
El Sr.Enrique Pardo vocal municipal del Partido Popular, exposa que té la mateixa postura
que Ciudadans , que es incongruent dir que tot el que es faça es poc i després que demanen al
Grup Ciudadans, que retire la moció.
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El Sr.Ferran Garrigues, vocal suplent municipal de Compromís, diu que ja s'està fent coses
en relació a parcs i jardins i que son congruents en lo que es va dir en el Plé, la execució estava
programada per a vuit anys i ara es sol.licita que es faça ja.
VOTACIÓ
Se sotmet la Moció a votació i s'rebutja per majoria amb quatre vots a favor i six vots en
contra.
6
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Moció que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en el seu nom i en el del Grup Popular
sol.licitant el canvi de denominació de la Junta Municipal.
El Sr. Enrique Pardo vocal municipal del grup popular, defén la moció:
Historicamente, el distrito 18 de Valencia ha sido denominado pedanias oeste y
comprendía las pedanías de Benimámet y Beniferri. Recientemente se ha constituido la junta
municipal de "pobles de l´oest" pese a que juridicamente se basa en un error, pues la ley de
regimen local no contempla la nomenglatura de pueblo a una pedania.
Por otro lado, somos conscientes que en pedanias norte hay 7 pedanias y en pedanias sur
hay 8, pero en el caso de oeste sólo existen 2 y por tanto al hablar de "pobles de l´oest" parece
que estemos tratando de una pelicula de vaqueros.

PROPUESTA DE ACUERDO
Que se inste al pleno para que modifique en el reglamento organico de gobierno y
administración del ayuntamiento de Valencia el cambio de denominación de la junta municipal y
pase a llamarse "Pedaníes Benimámet-Beniferri"
La Sra. Empar Arasteny, vocal del grup municipal Valencia en comú respon la moció:
- El 17 de juny de 2016 s’aprovà per Resolució d’Alcaldia per la que es va canviar el nom
de l delegació i del servei de Pobles, passant de dir-se “Pedanies” a dir-se Pobles de València i es
va per tant canviar la denominació de tots els pobles de València.
- Amb l'objectiu de visibilitzar la diversitat de pobles existents a València, es va decidir ficar el
nom de "pobles" a totes les noves JMD que es varen crear amb l'objectiu d'apropar l'ajuntament
als pobles de valència amb aquests espais propers de participació ciutadana. Benimàmet i
Beniferri són dues pobles per el que té tot el sentit ficar la denominació de Pobles de L'Oest a
a q u e s t a
J M D
- A més, cap ciutadà ens ha fet altra proposta de nom, sent aquest ben rebut pel veïnat de la JMD.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE JULIOL DE 2018

18

Poble es una denominació molt honorable i Benimàmet-Beniferri han sigut pobles i amb
conciència de Pobles .
El equip de govern a la moció votarien que NO, però proposen que se retire i es trasllade la
mateixa al grup de treball de cultura i se vote en el grup de treball la possibilitat del canvi de
nom.
El Sr.Enrique Pardo, vocal titular del grup municipal popular, diu que el que s'ha contat
fins ara ja ho sabien, però ara es una pedanía i es s'ha de cridar com el que es. Si tenim una unitat
administrativa i un alcalde, hi ha suficient entitat, perquè siga Junta municipal
Benimàmet-Beniferri i no Pobles de L'oest.
El Sr.Sergio Borrego, vocal titular del grup municipal ciudadans, exposa que vol que en el
nom esté definit Benimàmet-Beniferri com diu el Partit Popular, a diferència d'altres Juntes de
Districte, que tenen molts pobles i per tant una identificació concreta ,veuen bé traslladar la
moció al grup de cultura, però votarán en contra de la retirada de la moció.
El Sr. Enrique Pardo, vocal titular del grup municipal popular entén ,que es absurd la
retirada de la Moció i no la retiren.
VOTACIÓ
Se sotmet la Moció a votació i s'rebutja per majoria amb quatre vots a favor i six vots en
contra.
7
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Moció que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en el seu nom i en el del Grup Popular
sol.licitant, la netetja del parque lineal.
El Sr.Enrique Pardo defén la moció:
Actualmente todos disfrutamos del parque lineal que se inauguró recientemente. Parque
que cabe destacar, viene del soterramiento de las vías del metro Valencia a su paso por
Benimámet y que poblaciones adyacentes como Paterna o Burjasot no disfrutan. Dicho
soterramiento viene de la decisión e impulso por parte de anterior gobierno municipal y
autonómico.
Como todos es sabido, una vez enterradas las vías, los vecinos de Benimámet sufrimos un
largo y costoso periodo de negociaciones en las que por parte del anterior gobierno municipal se
aprobó, presupuestó y licitó las obras del parque lineal. Y que tras el periodo electoral se
adjudicó.
Una vez inauguradas las obras, el actual equipo de gobierno debe gestionar el jardín
resultante sobre las vías soterradas y en este sentido son innumerables las quejas de los vecinos
por la falta de mantenimiento del jardín. Pues las malas hierbas en muchas ocasiones llegan a
alcanzar el metro de altura.
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PROPUESTA DE ACUERDO
Que los servicios de jardinera insten a la delegación correspondiente y elaboren un plan de
actuación con alta periodicidad para el desbroce y limpieza del parque lineal. Así como informen
a esta junta municipal de los trabajos realizados
El Sr.Ferran Garrigues vocal municipal suplent de Compromís, respon la moció:
Una volta finalitzades les obres de construcció i recepcionades pel Servei de Mobilitat, i
lliurada la seua gestió al Servei de Jardineria, el Parc Lineal de Benimàmet va passar a ser
competència de l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins Singulars des del dia 23 de maig de
2018.
Des d'eixa data les labors de manteniment per part de l’OAM en el Parc Lineal, s'han
centrat en l'eliminació de males herbes que dominaven en tot el seu àmbit, tant manualment com
mitjançant tractaments amb productes fitosanitaris biodegradables a força d'àcid acètic (vinagre).
A dia d'avui, després de diverses jornades de treball, el seu control es troba ja estabilitzat
requerint únicament un manteniment rutinari.
Altres labors que ha desenvolupat l’OAM de Parcs i Jardins en el Parc lineal des de la
seua adjudicació, han sigut les d'eliminació de planta en mal estat, sega de zones de praderia,
control del sistema de reg, revisió de jocs infantils i biosaludables.
En quant a la neteja, el propi OAM de Parcs i Jardins passa a ser, des del 13 de juliol de
2018, l'encarregada de la neteja periòdica de les zones verdes del Parc Lineal, mentre que la
contracta de neteja serà l'encarregada de la neteja de vials i papereres. Les labors de neteja
competència de l’OAM de Parcs i Jardins, es realitzen ja de forma continuada.
En resum, després d'un lògic període transitori de posada al dia després de l’adjudicació de
manteniment a l’OAM de Parcs i Jardins, el Parc Lineal de Benimàmet ha millorat sensiblement
l'estat de la seua conservació, la qual cosa ha repercutit notablement en la millora de la seua
imatge per part del ciutadà.
Per tant sol.liciten que es retire la moció o votaran en contra.
El Sr. Sergio Borrego, vocal municipal del grup Ciudadans, diu que com s'está parlant de
netetjar un lloc concret recolçen la moció, fa falta que s'incremente la netetja del parc lineal.
El Sr. Ferran Garrigues , vocal municipal suplent del grup Compromís, diu que la
documentació que aporta el partit popular està desfasada.
El Sr. Enrique Pardo, vocal municipal del grup Popular, explica que no es retira la moció,
la foto que ha mostrat es de fà varios díes pero ara la herva es encara més alta, el reg tampoc es
correcte, ha de estar net sempre .
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El Sr. Ferran Garrigues, del grup municipal Compromís, replica dient que s'ha fet possible
amb este equip de govern, el compliment d'una reivindicació històrica i per ajardinarlo es va
esperar casi deu anys. És en esta legislatura, quan s'aprovat i ara sols queda disfrutarlo, perquè es
de tots i totes i si que en aquest equip de govern es manté nét.
VOTACIÓ
Se sotmet la Moció a votació i s'rebutja per majoria amb quatre vots a favor i six vots en
contra.
8
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Moció que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en el seu nom i en el del Grup Popular
sol.licitant, la reparació de l'escala carrer Cullera i Avinguda de les Fires, d'acces a Fira de
València.
El Sr. Enrique Pardo, vocal municipal del grup Popular, defén la moció:
En la calle Cullera en confluencia con Avda. de las ferias, existe una desnivel suficiente
como para disponer de una escalinata. Dicha escalinata da servicio a todos los visitantes que
quieren acceder a la feria de valencia, así como a los vecinos de las viviendas de la citada
avenida.
Actualmente, esta escalinata lleva un periodo largo donde sus escalones están
completamente abandonados, rotos e incluso el mármol que los cubre es inexistente. Dando, no
solo una pésima imagen de la pedanía a los visitantes de la feria, sino que es un peligro para los
vecinos debido a la alta probabilidad de tropezón y su consecuente lesión.
PROPUESTA DE ACUERDO
Que se inicien las actuaciones a lo largo de este ejercicio 2018 por parte de los servicios
competentes del ayuntamiento para reparar dichas escalinatas y se reponga el mármol inexistente.
Respon a la moció el Sr. Ricardo Barrachina, vocal municipal de grup Socialista:
Està a favor de que s'arregle l'escala del carrer Cullera en confluència am Avenida de les
Fires, informa que s'ha donat trasllat de la mateixa al servici corresponent a fi que pocedisca a la
seua reparació tan ràpidament com siga possible.
El Sr. Sergio Borrego, vocal municipal del Grup Ciudadans, recolça la moció per a que
s'arregle l'escalinata perquè es un perill i va en consonància al que ells han presentat.
El Sr.Ricardo Barrachina, vocal municipal de grup Socialista, diu que està trencada i que
no hi ha inconvenient en fer la moció seua i votar a favor, creu que no havera fet falta la
presentació d'una moció, a vegades es més fàcil alçar el teléfon i cridar.
El Sr. Enrique Pardo, vocal municipal del grup Popular agraix que s'aprove la moció.
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VOTACIÓ
Se sotmet la Moció a votació i s'aprova per unanimitat.
9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en el seu nom i en el del Grup
Popular, referent a robos en vehícles.
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER , EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST.
Ante el aumento de robos nocturnos en vehículos estacionados en la pedanía de
Benimamet.
PREGUNTAS
¿Hay alguna medida para paliar dichos robos?
¿Existe alguna estadística al respecto por parte de la policía?

RESPUESTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
ASSUMPTE: ROBOS EN VEHÍCULOS
1.- ¿Hay alguna medida para paliar dichos robos?
Desde Policia Local de València se ponen todos los medios a nuestro alcance, como la
vigilancia y control de vehículos por parte de las patrullas de las distintas UDIS asi como la
policia de barrio.
2.- ¿Existe algúna estadística al respecto por parte de Policia?
No es competencia de Policia Local de València, pudiendo ser de Delegacón de Gobierno.
10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en el seu nom i en el del Grup
Popular, referenta al tractament de les plagues de mosquits i panderoles.
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PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER , EN
SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST
Actualmete en el perido estival, tanto en Beniferri como en benimámet estamos sufriendo
una plaga de mosquitos y cucarachas que en muchos casos se hace insoportable para el
ciudadano.
PREGUNTAS
¿Ha realizado el Ayuntamiento algún tratamiento contra las mencionadas plagas de
cucarachas y mosquitos?
En caso afirmativo, detalle las intervenciones realizadas, así como la fecha y la pedanía en
que se se ha llevado a cabo la intervención.
En caso contrario, ¿Piensa actuar el Ayuntamiento antes de que acabe el verano
contradichas plagas?
RESPUESTA:
MARIA TERESA GIRAU MELIA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
SANITAT I SALUT
1. ¿Ha realizado el Ayuntamiento algún tratamiento contra las mencionadas plagas de
cucarachas y mosquitos?
En lo referente al control de cucarachas, el Servicio de Sanidad lleva a cabo una
programación continua de desinsectación de la vía pública y en el conjunto de locales
municipales. Esta acción se complementa con la atención a las solicitudes vecinales que los
ciudadanos pueden realizar a través del 010, la aplicación Bichoavis o mediante solicitud por
registro de entrada. Todos los avisos son atendidos, se realiza visita de inspección por las
técnicas municipales y si es necesario realizar tratamiento, se pasa parte de trabajo a la contrata
municipal.
El control de focos de mosquitos en el medio natural, acequias y malladas, se realiza de
acorde a las épocas de máxima actividad de estos insectos. Por lo que entre noviembre y marzo
se hacen revisiones quincenales y entre abril y octubre semanales.
En lo referente al mosquito tigre se revisan los focos de riesgo catalogados en años
anteriores y, además, se atienden de forma inmediata los avisos de los ciudadanos, tanto de
mosquito común como de mosquito tigre. En la época estival, época de máxima actividad del
mosquito, se incrementan las actuaciones de revisión y control de focos.
El Servicio de Sanidad tiene una programación respecto al control de mosquitos en la que
están establecidos los plazos de actuación según la época del año y según las acciones a realizar.
Dentro de estas acciones no sólo está el control sino acciones divulgativas y de prevención.
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2.En caso afirmativo, detalle las intervenciones realizadas, así como la fecha y la
pedanía en que se ha llevado a cabo la intervención.
El alcantarillado de la zona de Benimámet-Beniferri se revisó y trató en el mes de marzo
dentro de la campaña municipal que lleva a cabo esta sección en todos los distritos del Municipio
de Valencia. El tratamiento se lleva a cabo con productos biocidas de larga persistencia.
A lo largo de todo el año se han recibido un total de:
22 avisos por cucarachas en Benimámet-Beniferri, de los cuales sólo en 5 se
consideró necesario realizar tratamiento de desinsectación.
32 avisos de mosquitos en Benimámet- Beniferri, en 18 de los cuales se localizó
foco y se trató.
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en el seu nom i en el del Grup
Popular, referent a la participació en la consulta ciutadana de presuposts participatius.
EUSEBIO MONZO MARTINEZ - PORTAVEU - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER CON
DNI 48442294-Q, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST
En la última consulta ciudadana de presupuestos participativos, sobre Benimamet-Beniferri
hubo muy baja participación
PREGUNTAS
¿A que cren que se debe?
¿Qué creen que ha fallado?
¿Van a llevar a cabo alguna iniciativa para que no vuelva a ocurrir en sucesivas cosultas?
RESPUESTA:
NEUS FABREGAS SANTANA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ACCIÓ VEÏNAL, TRANSPARÈNCIA, GOVERN OBERT I
AUDITORIA CIUTADANA

En la última consulta ciudaana de presupuestos participativos, sobre Benimamet-Beniferri
hubo muy baja participación
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¿A qué creen que se debe?
¿Qué creen que ha fallado?
¿Van a llevar a cabo alguna iniciativa para que no vuelva a ocurrir en sucesivas consultas?
RESPOSTA:
Al llarg del procés de participació ciutadana hi ha diverses formes de participar. A la JMD
dels Pobles de l’Oest es varen realitzar reunions del grup de treball amb participació de gran part
del veïnat.
Els pressupostos participatius tenen diverses fases per poder participar i encara ens queda
la fase de votació, una fase que té sempre un gran índex de participació. Per això, encara no
podem traure conclusions sobre la participació, que fins ara, hem tingut en aquest procés de
participació.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en el seu nom i en el del Grup
Popular, referent al presupost de l'alcaldía pedànea anys 2016,2017 i 2018.
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER , EN
SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST
Ante sendas preguntas verbales al alcade pedaneo y diferentes cuantías en cada una de sus
contestaciones.
PREGUNTA
1. ¿Qué presupuesto tiene la alcaldía pedánea en los años 2016, 2017 y 2018?
2. ¿Cuál es la relación de todos sus gastos para dichos ejercicios?
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
Única.- el pressupost últim aprovat per el govern anterior l’any 2015 fou de 17.340€.
A partir del pressupost de l’actual Govern, fou:
Any 2016,…… 23.144
Any 2017……. 34.938
Any 2018…….. 34.938

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE JULIOL DE 2018

25

12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en el seu nom i en el del Grup
Popular, referent a les festes de Moros i Cristians.
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER , EN
SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST
Observamos la apuesta decidida por parte de la alcaldía pedánea por la realización de unas
fiestas de nueva creación que no tienen arraigo en nuestra pedanía.
PREGUNTAS
¿La alcaldía pedánea de Benimámet-Beniferri tiene alguna iniciativa para reincentivar las
fiestas ya existentes de carácter histórico como las fiestas de San Agustín, San Francisco y San
José o San Vicente?
¿O por el contrario apuesta por fiestas de nueva creación como los moros y cristianos?
¿Qué costes tendrán para las arca municipales “les festes d´estiu” que se celebraran del 13
al 15 de Julio de 2018?
¿Cuál es la relación de gastos para la citada fiesta de verano de 2018?
¿Han participado en dicha fiesta colectivos y asociaciones de la pedanía?
En caso afirmativo ¿cuales son?
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA

En relació amb les festes tradicionals existents l'Alcaldia col·labora amb les festes de Sant
Vicent, San José i Santiago Apòstol amb un castell inflable 400 € i un castell de focs per import
de 1200 €.
També s'encarrega de sufragar la despesa de la banda de música 650 €, la de Santa Cecilia i
el Corpus tant en Benimámet com en Beniferri. Així doncs, mantenim la nostra ajuda a les festes
tradicionals.
Respecte a la de moros i cristians la despesa ha sigut de 2120 €, que va ser pagat per la
subvenció del SARC Diputació, per a les bandes de música.
Per l'organització del Mercat Artesanal col·laborem en la quantitat de 1084€ juntament
amb l'aportació de la Comissió de Cultura de la Junta de 1200€.
L'Alcaldia va fer públic en la premsa que les festes ja existents seguirien com fins ara però que el
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camí és fer una de tot Benimàmet sense eliminar les existents. Amb esta finalitat, es reuniren a
totes les entitats de festes i es va aprovar per unanimitat, participant falles, associacions de veïns i
festes tradicionals
En qualsevol cas, manifestem que no és voluntat de fer desaparèixer les existents, com ho
demostra un augment de les ajudes en comparació a l'època del PP (per eixemple, 200€ per als
Castells de focs, o en les bandes de música, que ni tan sols apareixien en els llistats del PP)
14
RESULTAT: CONTESTAR EN PRÒXIMA SESSIÓ
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en el seu nom i en el del Grup
Popular, relativa a llocs i costos de la renovació de voreres i calçades financiades amb ajudes de
la Diputació de València.

PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER CON
DNI 48442294-Q, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST
La pasada junta de gobierno local con fecha 29 de diciembre de 2017 y mediante
expediente E-02310-2018-000079-00 se solicitó a la diputación de Valencia una ayuda de
500.000 euros para las pedanías de la ciudad dentro del plan (SOM+) en el caso de Benimámet se
indicaba que se ejecutaría una renovación de aceras y calzadas
PREGUNTAS
¿En que calles de la pedanía se ha llevado acabo dichas obras?
¿Cual es el coste en cada actuación?
15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en su nom i en el del Grup Popular,
relativa a la consideració com a Entitat Local Menor, a la pedanía de Benimàmet.
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER , EN
SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
Recientemente el alcalde Ribó pidió calma a los vecinos con respecto a la entidad local
menor, e indicó que la junta municipal se asemejaba bastante a la entidad local menor.
PREGUNTAS
¿A qué se refería exactamente?
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¿Con la constitución de la junta municipal de pobles de l´oest se da por satisfecho en
cuanto a los objetivos de descentralización de su equipo de gobierno?
¿Tiene previsto en esta legislatura iniciar los tramites para solicitar la entidad local menor
para la pedanía de Benimámet?
En caso afirmativo ¿Cuales serán los plazos?
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en su nom i en el del Grup Popular,
relativa a la previsió de construcció d'un camp de fútbol 11 en Benimàmet.
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER , EN
SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
En agosto de 2017, la concejala Maite Girau visitó Benimámet para interesarse por la
construcción del campo de fútbol 11, ya que hizo publicidad al respecto.
PREGUNTAS
¿Existe alguna previsión de fechas de inicio de las obras?
RESPUESTA:
MARIA TERESA GIRAU MELIA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'ESPORTS
Ante la inviabilidad de construcción del campo de futbol 11 en el Polideportivo
Benimamet, se hizo la propuesta y se aprobó la incorporación de una zona deportiva en el
proyecto de construcción del Parque de Carolinas, dejando la huella al efecto para la posterior
construcción del campo de futbol.
Cuando se apruebe el Proyecto del Parque se podrá licitar la redacción y posterior
construcción de esta importante instalación deportiva.
Es urbanismo quien está desarrollando este proyecto
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en su nom i en el del Grup Popular,
relativa a la finalitat del presupost destinat per la Diputació de València a Benimàmet per a la
millora de serveis e infraestructures.
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PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER , EN
SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
La diputación de valencia ha destinado un presupuesto para Benimámet, Beniferri de
211.542,94 para mejores de servicios e infraestructuras.
PREGUNTAS
¿De que mejoras se tratan?
¿Dónde tienen previsto destinar dichas mejoras?
RESPUESTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
UNICA.- La subvención del Pla SOM 2018 I 2019, es destinaran a:
Millora en l’enllumenat del Parc de Camales
Reasfaltar els carrers:
-

Crisóstomo Martinez

-

Joaquin Maria

-

Pl/Ramon Juan

-

c/ Benimodo
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el vocal Enrique Pardo Belenguer, en su nom i en el del Grup Popular
relativa al tràfic tallat per caiguda de cornisa en el carrer Ingenier Dicenta de Benimàmet.
¡PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL ENRIQUE PARDO BELENGUER , EN
SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
Tras la caída de parte de la cornisa en una vivienda de la Calle Ingeniero Dicenta durante
la madrugada del 28 de mayo, se vió afectado el tráfico en dicha calle. Calle que por sus
circunstancias, es muy concurrida para acceder al barrio popularmente llamado del Secanet.
PREGUNTA
¿Existe alguna actuación prevista para evitar nuevos desprendimientos?
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¿Hay previsión de fecha concreta para la apertura al tráfico rodado de dicha calle?
En caso negativo ¿Va a estar todo el verano la calle cortada?
RESPUESTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTES REALITZADES PER ENRIQUE PARDO
BELENGUER EN NOM DEL GRUP POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE l'OEST
L'edifici situat en Carrer Felipe Valls núm. 13 es correspon amb el carrer Enginyer Dicenta
núm. 3. Es va realitzar una actuació del servici municipal de Bombers en data 3 de juny del 2018,
davant de l'afonament parcial de la coberta de l'edifici.
El 22 de juny del 2018, es declara l'amenaça de ruïna imminent de l'edifici ordenant-se a la
propietat tant l'adopció de determinades mesures urgents de seguretat (retirada d'elements
inestables i runes en la planta alta de l'edifici, apuntalament del forjat i de la coberta,
estabilització de la fatxada …) com la posterior rehabilitació integral de l'immoble, amb la
sol·lictud prèvia i obtenció de llicència de obres d'intervenció, atés que l'immoble està catalogat
amb nivell 3 de protecció.
Respecte al talle de trànsit rodat de la C/ Enginyer Dicenta, per la col·locació d'un tanca de
seguretat, este va ser realitzat pel Servici de Bombers amb ocasió de l'actuació d'emergència,
com a mesura precautòria davant del risc de despreniments de gran volum procedents dels
elements decoratius de la fatxada.
Amb data 2 de juliol del 2018, la propietat de l'edifici s'ha compromés a adoptar les dites
mesures de seguretat designant director tècnic a este efecte, el qual ha presentat en les
dependències municipals, en data 9 de juliol del 2018, la documentació tècnica necessària per a
l'inici dels treballs (Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Estudi de Gestió de Residus).
19
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
SUGGERIMENTS I PROPOSTES
No hi han.
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RESULTAT: CONTESTAR EN PRÒXIMA SESSIÓ
ASSUMPTE:
Intervencions vecinals
-Por Juan Ramón Mateo Gil de la Asociación de Vecinos de Benimàmet se presenta la
siguiente intervención vecinal:
Pregunta sobre presupuestos de ciudad.
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-Por el Sr.Cecilio Poyatos Ruiperez se presenta la siguiente intervención vecinal:
¿Quién se encarga de la limpieza del canal de desgüe siutado junto a la perrera de
Benimámet que está lleno de maleza?
-Por la Presidenta de la Asociación de vecinos y vecinas de Benimámet se presenta la
siguiente intervención vecinal:
Limpieza de mobiliario urbano: En principio solicitamos que se incluya en el
mantenimiento regular, los pies de las farolas ya que debido a los orines de los canes, su estado
es lamentable, asimismo también la limpieza de los cristales de las luminarias pues desde que se
instalaron no se han limpiado, ni siquiera cuando se cambiaron a LED (luego de nuestra petición
de sustitución por LED'S). Por culpa de la suciedad, la luz sale mermada y parece que hacen una
luz insuficiente.
Proponemos que o dentro de la contarata de limpieza se haga un apartado para estos
menesteres con personas desempleadas de Benimàmet o que se cree una cooperativa supervisada
por Valencia Activa con desempleados de Benimàmet.
-Por J.Carlos Vallejo Rubio se presenta la siguiente intervención vecinal:
Políticas Activas de Empleo: La petición de que se incentive la creación de bolsas de
trabajo de parados/as de Benimàmet en la limpieza y mantenimiento del jardín lineal, apoyado en
que es un organismo municipal que tiene concedido el mantenimiento, siedo más fácil la creación
de estas bolsas con la denominación de bolsas de trabajo de emergencia. Asimismo, debería
implicarse en este sentido la entidad Valencia Activa, creado bolsas o empleo para las/os
paradas/os del poble de Benimàmet.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 20.52 hores , estenent-se
la present Acta, que signa amb mi la Presidència, de tot la qual cosa com a secretària en done fe.
EL PRESIDENT
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