ACTA NÚMERO SETANTA-HUIT CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ,
CELEBRADA EL 27 DE DESEMBRE DEL 2012

ASSISTENTS:
President:
En. SILVESTRE SENENT FERRER (PP)
Vocals:
Na MARISOL VIVÓ LOZANO (PP)
En JOSE ANTONIO LOPEZ MATEU (PP)
NA LUCILA TALENS SALES (PP)
En ANTONIO RODRIGUEZ PARRILLA (PP)
En JOSÉ MANUEL ORTA CID (PP)
En JOSÉ V. BERLANGA ARONA (PSOE)
En CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
En FRANCISCO ROMERO COLOMER (EU)
En JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMÍS
Secretari: D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
No assistix a la sessió el vicepresident de la Junta En Félix Crespo
Hellin.
Assistix com invitada la Regidora del PSOE Na Anais Menguzzato.
En la ciutat de València, sent les 19 hores del dia 27 de desembre del
2012, es reunixen en la Seu de la Junta Municipal d'Exposició, en sessió
ordinària, prèviament citats, els membres del Consell de la Junta Municipal
d'Exposició que dalt es detallen amb el següent Orde del Dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.- Moció del Sr. President sobre aprovació despesa corresponent a la
col·laboració en el Carnestoltes Infantil 2013.
3.- Mocions:
- Grup Socialista: 1) Solució al deteriorament de l'antic “Arena Auditori” i
recuperació com a espai per a la ciutat; 2) Millora de la connectivitat del carril
bici en el Districte, construcció de carril bici en Av. Primat Reig i canvi d'ús en la
ronda Nord; 3) Dotació d'aplicació pressupostària per al 2013 dedicada a
subvencions a associacions en les Juntes municipals.
- Grup Esquerra Unida P.V.:1) Assignació pressupostària a entitats ciutadanes.
4.- Precs i preguntes:
- Grup Esquerra Unida P.V.: 1) Pressuposts municipals.
Abans d'entrar en l'orde del dia, el Sr. President voldria felicitar a tots els
que s'hi trobaven presents les Festes Nadalenques.
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1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU , DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de l'acta de la sessió
anterior de 26 de setembre del 2012 junt amb l'orde del dia de la present
convocatòria, aprovant-la per unanimitat.

2.- MOCIÓ DEL SR. PRESIDENT SOBRE APROVACIÓ DE LA DESPESA
CORRESPONENT A LA COL·LABORACIÓ EN EL CARNESTOLTES
INFANTIL 2013.
Es procedix a la lectura de la moció presentada pel Sr. President en els
termes següents:
A la vista de la proposta presentada per la Comissió de Cultura de la
Junta Municipal d'Exposició, celebrada el 27 de desembre del 2012, es proposa
al Consell de la Junta l'aprovació, per al primer trimestre de l'any següent, cas
que existisca crèdit pressupostari suficient, del gasto per a la celebració de la
col·laboració amb Carnestoltes Infantil, que tradicionalment es realitza en esta
Junta, amb càrrec a l'aplicació pressupostària CU 130/92400/22612,
“Descentralització Festes Populars”.
S'aprova per unanimitat la dita moció.

3.- MOCIONS.
- GRUP SOCIALISTA :
1) Assumpte: Solució al deteriorament de l'antic “Arena Auditori” i recuperació
com a espai per a la ciutat.
Proposta: Instar a l'Aj de València a buscar una solució a la situació de
degradació i abandonament de l'edifici de l'antic Arena Auditori, amb l'objectiu
de destinar este espai per al gaudi de veïns i veïnes de Benimaclet i de la resta
de la ciutat, que pal·lie les carències actuals de dotacions públiques en la zona i
que ajude a dignificar la zona en què es troba.
Resposta del Sr. President: Encara que l'edifici no és propietat de l'Aj., si
s'ha tractat el tema en la Comissió d'Urbanisme en el sentit d'instar als
propietaris perquè el mateix el mantinguen net i en condicions de seguretat.
Tots els grups polítics estan d'acord amb esta proposta, per la qual cosa la
moció presentada s'aprova per unanimitat.
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2) Assumpte: Millora de la connectivitat del carril bici en el Districte, construcció
de carril bici en Av. Primat Reig i canvi d'ús en la ronda Nord.
Propostes: a) Instar a l'Aj. De València a completar la xarxa de carril bici en el
districte d'Exposició, connectant els trams aïllats entre si per a donar-li
continuïtat i efectivitat al transport amb bicicleta en la ciutat; b) Construir un
carril bici en l'Av. Primat Reig, com a via més utilitzada i efectiva en esta zona
de la ciutat per a la realització de desplaçaments, connectant esta amb els
carrils bici dels carrers i avinguts limítrofs; c)Canvi d'ús del carril bus de la
ronda Nord, que actualment no es troba utilitzat, com a carril bici; d) Realitzar
les tasques de manteniment de la senyalètica de les “ciclocarrers ” o “carrers
30”, a més d'implementar mesures de control efectives perquè es respecten els
límits de velocitat dels vehicles motoritzats en estes vies.
Resposta: Està previst en les obres d'urbanització del PAI de Benimaclet, la
construcció d'un carril bici en esta via.
Respecte a construir un carril bici en l'Av. Primat Reig no és possible dotar-la
del mateix, però s'estan estudiant els canvis necessaris para en un futur poder
comptar amb carril bici en la dita avinguda.
Els servicis municipals competents han pres complit compte per a procedir
al manteniment de la senyalització de les “ciclocarrers”.
Després del debat plantejat entre els vocals del PSOE i el president s'acorda
el següent:
− Aprovar per unanimitat les propostes dels punts a) i d).
− Aprovar per unanimitat els punts b) i c), però amb la proposta feta pel
president, açò és: Que per la Delegació de Circulació i Transports
s'estudie, per a un futur, la possibilitat de crear un carril bici per a l'Av.
Primat Reig i la ronda Nord.
3) Assumpte: Dotació d'aplicació pressupostària per al 2013 dedicada a
subvencions a associacions en la Juntes municipals.
Proposta: Instar al Ple de l'Aj. De València que dote una aplicació en els
pressuposts de 2013 en les Juntes municipals per a subvencions a entitats
ciutadanes.
A l'haver-se plantejat pel Grup EU P.V. Una moció idèntica a la del Grup
Socialista, sol·licita el vocal Sr. Romero que es tracte també ací la plantejada
pel mateix.
Resposta: No és procedent esta moció ja que el Pressupost està aprovat
definitivament, i estan previstes les aplicacions pressupostàries estan incloses
per a totes les despesess que revertixen en la Ciutat, i les Juntes municipals .
D'altra banda per la Delegació de Descentralització i Participació Ciutadana
es procedirà a distribuir l'aplicació pressupostària de festes entre les Juntes de
Districte seguint els criteris amb què s'ha efectuat la dita distribució en els
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exercicis anteriors. Respecte a l'aplicació pressupostària de subvencions haurà
d'esperar-se a l'aprovació definitiva del pressupost que tindrà lloc en el pròxim
Ple Municipal per a conéixer la seua consignació.
Sotmesa a votació la dita moció es produïx el resultat següent:
− Vots a favor: 4, els dels vocals del PSOE, COMPROMÍS I EUP.V..
− Vots en contra: 6, els dels vocals del PP.
Queda, per tant, rebutjada la moció.

4.- PRECS I PREGUNTES.
.
- GRUP EUPV:
1) Assumpte: Pressuposts municipals.
Preguntes:
- Quines aplicacions pressupostàries contempla el pressupost municipal per a
esta Junta de Districte ?.
- Quines inversions s'han previst en el pressupost municipal per al districte
durant l'any 2013?.
- Quina variació representa la inversió prevista per a l'any 2013 per al districte
respecte a la inversió realitzada l'any 2012?.
Resposta:
1.- En el pressupost municipal 2013 inicialment aprovat s'arrepleguen
184.212,90 Euros consignats en el Sector CU 130 de Descentralització i
Participació Ciutadana, en les aplicacions corresponents d'acord amb la seua
classificació econòmica, sense contemplar una distribució per districtes o barris
municipals, corresponent si és el cas, la seua distribució territorial al regidor
que ostenta la competència en la dita àrea.
2.- En el capitule 6 d'Inversions del pressupost 2013 s'han destinat 31.241.300
euros en distintes aplicacions pressupostàries destinades totes elles a
inversions en el conjunt de la ciutat, sense que es reflectisca un desglossament
de les mateixes d'acord amb la seua distribució per districtes o barris
municipals, sent açò últim competència de cada regidor d'acord amb la
competència delegada a este efecte.
3.- No es pot apreciar la variació en un pressupost no territorialitzat.
D'altra banda, pel vocal Sr. De la Cruz del Grup Socialista, es planteja
verbalment la pregunta següent:

Assumpte: Eliminació per la Conselleria de Sanitat del pressupost per a la
construcció del Centre de Salut de l'Av. Alfauir.
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Pregunta:
- Per què l'alcaldessa, com a diputada en Corts Valencianes va votar en contra
de l'esmena presentada pel PSOE en les mateixes, sobre modificació del
pressupost per a fer possible la seua construcció?.
Resposta del Sr. President: Votaria en contra perquè no hi hauria diners per a
la dita obra.
D'altra banda, sol·licita que conste en acta la proposta següent: Instar a la
Conselleria de Sanitat perquè dote en el seu pressupost la construcció del dit
Centre de Salut.
El vocal Sr. Berlanga comunica al Consell de la Junta que deixarà de ser
vocal i portaveu pel Grup Socialista, que passarà a ser-ho el Sr. Carlos de la
Cruz, i en substitució del mateix es proposarà a un altre/a vocal.
El Sr. President sol·licita que conste en acta l'agraïment de la Junta al Sr.
Berlanga per la seua labor duta a terme en la mateixa.
D'altra banda, pel Grup Socialista, Compromís i EUPV se sol·licita que a les
respostes que li'ls donen per escrit a les seues preguntes, s'acompanye còpia
de la nota interior de la Delegació competent que ha donat la resposta.

A continuació la vocal Sra Vivó en contestació a les preguntes plantejades
pels vocals del Grup Socialista en la sessió anterior:

El Sr. De la Cruz, vocal del Grup Socialista va formular la pregunta
següent:
1.- Motius pels quals inclús no s'ha implantat el Consell Social de la ciutat.
El nomenament dels membres del Consell Social de la Ciutat es tractarà en la
següent Junta de Govern Local i passarà a aprovar-se en el pròxim Ple. Una
vegada determinat el nomenament dels membres es coneixerà el mateix.

El Sr. Berlanga, pel Grup Socialista va formular les preguntes següents:
1.- Quin és el nombre de persones ateses per l'Oficina d'Orientació Laboral?.
Des del mes d'abril data en què es va autoritzar l'Agència de Col·locació de
l'Ajuntament de València s'han atés 3.241 persones que junt amb les 1.663
orientades de gener a març fan un total de 4.904, a més en la Fundació del
Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València s'han atés 253 persones de
gener a novembre.
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2.- Quines quantitats econòmiques estan pendents de cobrament d'altres
administracions, relacionades amb els programes d'ocupació municipals a
València?
- Pla Integral d'Ocupació (P.I.E.) “Exclusió social”
3.278,25 €
- Taller de Formació i Inserció Laboral
10.611,60 €
“Torner-Fresador”
- Casa d'Oficis “Sastreria i Indumentària”
16.856,97 €
- Sou Jove 2010
40.446,77 €
- P. I. E. “Dones Víctimes de Violència Gènere”
57.463,17 €
- EMCORP 2010 “Dinamització econòmica i
361.967,53 €
Generació d'ocupació
- Pròrroga AEDL (Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local)
20.284,00 €
2010/2011 EMPA 01/2010/296/46
- Pròrroga AEDL 2010/2011 EMPA01/2010/297/46
20.284,00 €
- Pròrroga AEDL 2010/2011 EMPA01/2010/298/46
20.384,00 €
- Pròrroga AEDL 2010/2011 EMPA01/2010/299/46
21.974,00 €
- Pròrroga AEDL 2010/2011 EMPA01/2010/300/46
21.974,00 €
- Pròrroga AEDL 2010/2011 EMPA01/2010/301/46
20.284,00 €
- Pròrroga AEDL 2010/2011 EMPA01/2010/302/46
27.045,00 €
- Pròrroga AEDL 2010/2011 EMPA01/2010/303/46
27.045,00 €
- Formació AEDL 2010/2011 EMFADL/2010/37/46
1.520,00 €
- Formació AEDL 2010/2011 EMFADL/2010/38/46
1.520,00 €
- Taller d'Ocupació “Adequació Castilla”
121.803,91 €
- Accions d'orientació per a l'ocupació i assistència autoocupació 153.405,66 €
- Actuacions mediambientals – PAMER 2011
129.218,16 €
- Sou Jove 2011
66.952,53 €
- Programa EMCORP 2011 “servicis personalitzats de
786.829,27 €
Caràcter quotidià”
- Programa EMCORP 2011 “Servicis d'utilitat col·lectiva”
792.634,69 €
- Pròrroga AEDL 2011/2012 EMPA01/2011/197/46
20.284,00 €
- Pròrroga AEDL 2011/2012 EMPA01/2011/202/46
20.284,00 €
- Pròrroga AEDL 2011/2012 EMPA01/2011/203/46
20.284,00 €
- Pròrroga AEDL 2011/2012 EMPA01/2011/205/46
20.284,00 €
- Pròrroga AEDL 2011/2012 EMPA01/2011/206/46
20.284,00 €
- Pròrroga AEDL 2011/2012 EMPA01/2011/208/46
20.284,00 €
- Pròrroga AEDL 2011/2012 EMPA01/2011/210/46
23.664,00 €
- Pròrroga AEDL 2011/2012 EMPA01/2011/211/46
23.664,00 €
- Formació AEDL EMFADL/2011/36/46
1.520,00 €
- Formació AEDL EMFADL/2011/37/46
1.520,00 €
- Formació AEDL EMFADL/2011/38/46
1.520,00 €
- Formació AEDL EMFADL/2011/39/46
1.520,00 €
- Taller Ocupació “Adequació Germans Maristes”
161.577,00 €
- Ajudes Centre Associats SERVEF 2011
44.937,00 €
- Ajudes Centre Associats SERVEF 2012-12-21
10.624,00 €
2.993.850,36 €
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3.- Quin és el nombre total de desocupats/s'actualment i quina és l'evolució de
la taxa de desocupació per mesos l'any 2012 a València?
En el mes de novembre del 2012 els desocupats inscrits en les oficines del
SERVEF de la ciutat de València són 81.685 persones.
La taxa de desocupació en la Ciutat de València, per mesos és:
Mesos / Any

Taxa
de
Registrada

Desocupació

GENER
2012
20,09
FEBRER
2012
20,46
MARÇ
2012
20,77
ABRIL
2012
21,00
MAIG
2012
20,98
JUNY
2012
20,87
JULIOL
2012
21,28
AGOST
2012
21,52
SETEMBRE 2012
21,49
OCTUBRE 2012
20,65
NOVEMBRE 2012
20,52
Font: SERVEF. Elaboració Observatori del Mercat Laboral.
4.- Quina és l'evolució de la taxa de desocupació en el districte d'Exposició amb
el mateix període?
Cal assenyalar que se no tenen dades de desocupats per lloc de residència.
Per tant, les dades referents a desocupats, provenen de les estadístiques de
l'Oficina d'Ocupació del SERVEF d'Arts Gràfiques. En esta Oficina, s'inscriuen
els desocupats dels Districtes Postals 46010, 46021 i 46022, que no
coincidixen amb les divisions administratives, totalment o parcialment, de les
Juntes municipals de Districte.
De la mateixa manera cal assenyalar que se no tenen dades sobre la població
activa del districte. Per això, s'ha procedit a una explotació de les dades de
l'Enquesta de Població Activa per a la Ciutat i la seua extrapolació
corresponent al padró d'habitants per barris.
Coneixent estes excepcions, la taxa de desocupació en l'àrea de l'Oficina
d'Ocupació d'Arts Gràfiques és:
Mesos / Any
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL

2012
2012
2012
2012

Taxa de Desocupació
Registrada
19,21 %
19,45 %
19,71 %
20,03 %
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MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE

2012
2012
2012
2012
2012
2012

20,06 %
19,84 %
20,16 %
20,50 %
20,30 %
20,03 %

Font: SERVEF. Elaboració Observatori del Mercat Laboral.
5.- Quines polítiques actives d'ocupació pensa posar o té en funcionament per
a este ultime trimestre i el primer de l'any entrant en el districte d'Exposició?
Dels Plans de Formació i Ocupació Local VLC 2012 gestionats i executats en
el present exercici, els que finalitzen o estan pendents de finalitzar en l'últim
trimestre són:
Reparació Xicotet Electrodomèstics: Va començar el passat 8 de juny i
va finalitzar el 7 d'octubre.
Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili: Va començar el passat
2 de juliol i finalitza el 28 de desembre (17 participants).
Tens Fusta: És un pla d'una durada de 7 mesos, va començar l'1 d'agost
i finalitza el 28 de febrer, no obstant això la formació impartida als participants
té una duració de tres mesos, finalitzant l'activitat formativa el pròxim 20 de
desembre. (12 participants).
Promoció Turística Local i Informació al Visitant: Va començar el 3 de
juliol i Finalitza el 29 de gener. (15 participants)
Comunicació amb la Persona Consumidora i Noves Tecnologies: Va
començar el 6 de juny i va finalitzar el 7 de novembre.
Indumentària Tradicional: Ha sigut un pla contractació, va començar el 8
de maig i ha finalitzat el 7 de desembre. (11 treballadores).
Treball Ciutat de València 2012: d'una duració de 4 mesos, es tracta
d'un pla d'ocupació que va finalitzar el 30 de novembre i en el que s'han
contractat a 123 treballadors.
Taller d'Ocupació “Adequació Germans Maristes”, programa cofinançat per la
Generalitat Valenciana, a través del SERVEF i el Fons Social Europeu i
l'Ajuntament de València, finalitza el pròxim 29 de desembre (20 alumnestreballadors i 6 contractats com a personal tècnic).
Així mateix, s'informa que totes les accions de foment d'ocupació tenen com a
àmbit territorial la ciutat de València no vénen circumscrites per barris o
districtes, si bé hi ha un punt d'informació i orientació laboral en cada Junta de
Districte.
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D'altra banda, la Vocal Sra. Vivó dóna contestació a les preguntes
formulades pels veïns i associacions en la sessió anterior:
1r.- En. Pedro Sillas reitera les peticions següents:
− Neteja de formigó que va quedar en el solar siti entre els números 2 al
10 de la C/ Portacoeli (seguix sense netejar-se, i mostra una fotografia
per a demostrar-ho).
Resposta: Es tracta d'una zona verda, en la qual es realitza periòdicament
neteja de la mala herba que creix en el lloc, així com es retiren els possibles
efectes abandonats en el moment que són detectats, el desbrossament de la
mateixa es realitza de manera periòdica amb la brigada de solars.
b) Situació en què es troba el Consultori del carrer Sant Vicent de Paul.
Resposta: En procés de contractació.
(Contestació en les Juntes celebrades 28-06 i 26-09)
2n.- En Emiliano Ayuso reitera les peticions següents:
a) Obertura de vials en encreuament de C/ Reverend José Mª Pinazo amb

Vinaròs.
Resposta: La zona a què es referix, per reiterada, ja se li ha contestat altres
vegades, atés que les circumstàncies urbanístiques no han variat, és que eixe
espai és un àmbit vial de cessió obligatòria, per la qual cosa no es pot realitzar
l'expropiació.
(Contestació en les Juntes celebrades 28-06 i 26-09)

a) Obertura ambulatori de C/ Sant Vicent de Paul.

Resposta.- En procés de contractació.
(Contestació en les Juntes celebrades 28-06 i 26-09)

a) Denuncia el mal manteniments que es realitza amb els jardins, i en

concret de l'existent en Av. Alfauir, darrere del núm. 22, que està
totalment abandonat.
Resposta: Les brigades de manteniment han intervingut en el jardí els dies 3 i 4
d'octubre i presenten un estat acceptable de conservació, ressaltant la
seguretat.
3r.- N' Antonio Pérez, per l'Associació de Veïns de Benimaclet, platea les
peticions següents:
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Reitera la seua pregunta, efectuada en la sessió anterior, sobre
transformador d'Iberdrola en C/ Cova Santa, núm. 4.
A esta pregunta es va donar resposta parcial en les contestacions a les
intervencions veïnals per la vocal Sra. Vivó, i es completarà la mateixa en la
pròxima sessió.
a)

a) Sol·licitud d'informació de tot allò que s'ha relacionat en el Poliesportiu

de Benimaclet, si és cert que la sala de judo no funcionarà i en el seu
lloc s'aprofitaria tot el seu espai per a altres fins esportius. Si es van a
realitzar els cursets com en altres centres. Si els clubs esportius de
Benimaclet poden compartir les seues activitats de tipus esportiu escolar
en situació anàloga a altres clubs. Si hi ha alguna entitat privada que
puga obstaculitzar el funcionament del mateix per la competència que li
podria causar i tota la informació de dates de començament i la
programació que s'establisca per a poder informar de tots els servicis
d'un Poliesportiu que ha costat molts diners per a la seua construcció i
que el nostre desig és que funcione i oferisca els millors servicis per a tot
el Districte.
Resposta: El programa de necessitats establit en el projecte aprovat manté la
totalitat dels servicis esportius prestats anteriorment en este poliesportiu,
incorporat com noves activitats un pavelló cobert i dos sales esportives per a ús
específic d'esports adscrits al Centre de Tecnificació La Petxina.
En eixe sentit, s'estan realitzant gestions per a la programació d'activitats
en les noves sales d'esports específics, sense haver-se completat encara la
definició del programa de necessitats concret com a centre adscrit al Centre de
Tecnificació La Petxina.
El poliesportiu disposa de distintes aules, sales esportives i espais que
permeten l'organització de cursets, activitats de formació i altres activitats
esportives escolars, sent responsabilitat de la direcció del centre l'organització i
distribució dels usos, horaris i reserva dels distints servicis.

a)

Quant a l'antic local de les dependències de policia local en C/
Francisco Martínez, que es va sol·licitar l'ampliació en el mateix de la
biblioteca o de la universitat popular, i que el que s'ha fet és tancar el
local de la universitat popular, se sol·licita que es mantinga el local
anterior i que algunes activitats es passen al local de la C/ Francisco
Martínez, perquè este local no reunix les condicions necessàries per
a algunes de les activitats que més s'efectuen en la universitat
popular, el local no disposa d'una ventilació natural i activitats com la
pintura poden provocar problemes de salut.

Resposta: A fi de la racionalització del gasto públic s'ha traslladat el centre de
la universitat popular de Benimaclet al local municipal siti en la C/ Francisco
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Martínez, 32. Atés que es tracta d'ensenyança no reglada no hi ha preceptiu
previ per al mateix.
a) Respecte a l'edifici “La Creïllera”, que es troba en estat ruïnós, i que està

grafiat com a protegit i destinat a Terciari en el P.G.O.U., se sol·licita que
es realitzen les accions pertinents per al condicionament de l'esmentat
edifici i que es reprenga l'acord adoptat fa anys per l'exRegidor de
Mercats, D. José Luis Juan, en el sentit de condicionar-lo per a mercat i
galeria comercial o bé per a fins culturals.
Resposta: En la sessió de la Comissió d'Urbanisme celebrada el 23 de gener
del 2012, a proposta de l'anterior regidor d'Urbanisme, Jorge Bellver, es va
aprovar per unanimitat de tots els grups municipals l'encàrrec “a la Direcció
General d'Ordenació Urbanística, en el marc de la Revisió Simplificada del Pla
General, que s'estudie la delimitació d'una Unitat d'Execució que permeta
l'obtenció de l'edifici de la Creïllera, amb l'increment d'edificabilitat que siga
necessari”.
En este sentit, l'instrument de planejament que es redacte establirà les
condicions edificatòries d'eixa unitat d'execució així com les condicions de la
cessió de l'edifici a l'Ajuntament per part de la propietat.
Po un altre costat, a través del Servici de Disciplina Urbanística s'han dut
a terme les inspeccions pertinents, requerint a la propietat de l'edifici la
realització de les actuacions necessàries per al manteniment i conservació de
la seua propietat en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament.
a) Sol·licita que les contestacions per escrit que dóna la Junta a veïns i

associacions, es faça amb paper que tinga el logo de l'Aj.

4t.- En Manuel García, també per l'Associació de Veïns de Benimaclet, planteja
les qüestions següents:
a)

Denuncia que el servici de recollida de residus sòlids, de dijous a
dimarts, hi ha vegades que no es realitza.

Resposta: El Servici d'Arreplega es realitza: Buidatge de contenidors i recollida
de restes fora d'ubicacions adients de dilluns a dissabtes, del 100 % dels
contenidors en via pública i altres llocs de fem, quasi tot en torn de nit (excepte
Primat Reig, en torn de dia), a partir de les 22:00 h., en diversos sectors i
sistemes de recollida (càrrega posterior, càrrega lateral a dretes i càrrega
lateral a esquerres). No es realitza servici la nit de dissabte a diumenge. No
obstant això, el diumenge es buiden els contenidors de càrrega lateral dels
carrers Emilio Baro (costat dret), Salvador Almenar núm. 9 i Albocàsser núm. 8,
i els dissabtes a la vesprada els contenidors de 1000 litres del carrer Sant
Espirit junt amb la plaça de Benimaclet.
De tot això es deduïx que resulta impossible que no es produïsca arreplega des
dels dijous fins als dimarts.
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a)

Denuncia el pèssim estat en què es troba el jardí existent entre els
carrers Viver, Albocàsser, Poeta Altet i Torreta de Miramar, per la
qual cosa sol·licita que es netege, es regue i es mantinga
adeqüadament.

Resposta: Es realitza el servici de neteja d'este jardí els dilluns, dimecres i
divendres laborables (sector L1.14-1, s'adjunta pla itinerari). El dia 12 de
desembre (dimecres) es visita el jardí trobant-se en l'estat que s'observa en les
fotografies adjuntes (després del servici de neteja efectuat al matí).
5t.- Na Adelaida Milla, per l'Associació de Veïns Polo i Peyrolón, sol·licita:
a)

La instal·lació d'una porta o reixa en l'immoble siti en Av. Cardenal
Benlloch, edifici de Bancaixa, enfront de parada del Bus, per ser un
racó propici per a assalts i abusos ocasionats ja algunes vegades, i
un focus de brutícia (s'adjunta fotografia).

Resposta: Es tracta d'una part privada de l'edifici mencionat i és competència
del titular de l'edifici, realitzar les obres i instal·lacions pertinents, així com el
manteniment de la neteja del mateix.
a)

Que es repose al seu lloc originari el banc situat n C/ Polo i
Peyrolón entre en núm. 26 i C/ Caravaca, és a dir a l'ombra i no a ple
sol com està ara, per a benestar de les persones majors (s'adjunta
fotografia).

Resposta: Al seu dia es van col·locar a petició de l'AAVV 8 bancs en els carrers
del barri, dels quals 1 d'ells, (el referit), va ser traslladat uns metres per la
concessió d'una llicència de terrassa d'un bar.
a)

Instal·lació dels aparells de mobilitat que s'haurien d'haver
instal·lat en el parc enfront del Mercadona de C/ Polo i Peyrolón,
segons es va notificar fa dos anys.

Resposta: Es continua tenint en consideració la proposta plantejada, però de
moment els pressuposts municipals actuals no disposen d'aplicació
pressupostària per a realitzar la dita actuació.

6t.- En José Luis Gaspar, per l'Associació de Veïns Sant Vicent de Paul i
adjacents, sol·licita es done solució al lamentable estat en què es troba el jardí
existent en C/ Ramón Contreras.
Resposta: Es trasllada al Servici de Gestió de Residus Sòlids i Neteja, als
efectes de les actuacions relatives a l'estat de la neteja i la retirada de restes
inorgàniques dels jardins.
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De totes estes contestacions es fa entrega per escrit a tots els veïns i
associacions presents que les van formular.
I no havent-hi més assumptes que tractar es tancá la sessió, sent les
20,00 hores, de la qual cosa com a secretari estenc esta per a donar fe.
V. I PL.
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL D'EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
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