ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS, REALITZADA EL DIA 25 DE SETEMBRE
DE 2013

ASSISTENTS:
Presidenta:
Sra. Ana Albert Balaguer

Vocales:
Grupo Popular:
Sr. Vicente Aparicio Palop
Sr. Juan Pedro Ávila García
Sr. Eduardo Esperanza Gutiérrez
Sr. Julio Crespo Bueno
Grupo Socialista:
Sr. Fèlix Estrela Botella. Regidor de l’Ajuntament de València
Sr. Martín Navarro i Vicent
Sr. José Vicente Barrachina Gallego
Esquerra Unida:
Sr. Emilio García Pérez
Compromís:
Sra. Consol Castillo Plaza. Regidora de l’Ajuntament de València
Sra. Inmaculada Ángel Carbonell

Secretario:
Sr. Carlos Saiz Giorgeta

A la ciutat de València, a les 20 hores del dia 25 de setembre de 2013, es
reunixen, prèviament citats, en les dependències de la Junta Municipal de Trànsits,
situades al C/ del Comte de Lumiares, núm. 5, els membres del Consell de Districte de la
Junta damunt citats, per a tractar els assumptes relacionats en el següent orde del dia.

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
S'aprova per unanimitat.

2.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ DE CULTURA QUANT AL

NOMENAMENT DELS IL·LUSTRES I COL·LEGIS BENEFICIARIS DE LA
CAMPANYA DE NADAL.
El Sr. Vicente Aparicio, vocal coordinador de Cultura informa sobre la proposta
de la Comissió de Cultura de data 18 de setembre dl 2013, en la qual es proposa
aprovar la següent llista de col·legis per a la Campanya de Nadal:
CEIP Giner de los Ríos
CEIP Antonio Machado
IES El Clot
C. Juan Comenius
C. Santíssima Trinitat
C. L’Infant Jesús
Així mateix, exposa la proposta en relació amb les persones i entitats per al seu
nomenament com a il·lustres 2013, que són les següents:
Sr. José Fco. Ballester Olmos
Sr. José Vte. Gómez Bayarri
Agrupació Musical de Massarrojos
Sr. Vicente Guillot García
Falla Dr. Olóriz
Col·legi St. Antoni Abat
I manifesta, després d'exposar els reconeixements i labor de cada un d'ells, que es
proposen per la notorietat de la seua activitat i el temps dedicat a les labors que
han realitzat cada un dins del seu camp.
Emilio García mostra el seu desacord amb la referida proposta i manifesta que
esta ha resultat inamovible, ja que es van presentar altres alternatives que van ser
rebutjades i en concret, per la seua banda, eren:
Sr. Ignasi Mangue Alférez
Sr. Félix Cañego
Explica els motius de la seua proposta, ja que considera que ambdós són
mereixedors i acomplixen les condicions per a ser il·lustres en la present edició.
Així mateix, proposa que la llista d'il·lustres es consensue a partir de 3 triats pel
Grup Popular i 1 per cada un de la resta dels grups o bé 4 pel PP i 2 per la resta
de grups.
En el mateix sentit es manifesta el Sr. Martín Navarro i Vicent que proposa
Projectes Entreveïns”, per ser un projecte solidari i d'ajuda legal i social que
realitza el treball al districte i manifesta que han d'establir-se criteris per a poder
triar els il·lustres .

Compromís proposa la Plataforma dels Afectats per les Hipoteques i exposa els
motius, alhora que manifesta el seu rebuig al fet que només es anomenen els
proposats pel Grup Popular.
El Sr. Vicente Aparicio expressa que les propostes s’han fet per la notorietat de
la seua labor i pel seu desenvolupament durant llarg temps, la qual cosa no es
dóna en altres propostes, i manifesta la possibilitat d'incloure-hi també el Sr.
Mangue.
La presidenta manifesta que el “Projecte Entreveïns” li ha sigut presentat fa 6
mesos i que encara que esta molt preocupat pel benestar social, esta proposta no
acomplix, de moment, el requisit de longevitat i planteja la possibilitat d'ampliar
la llista a 7 il·lustres incloent-hi el Sr. Mangue.
No estan d'acord amb esta proposta els vocals dels grups Socialista, Esquerra
Unida i Compromís, per la qual cosa es deixa la proposta de Comissió de Cultura

3. MOCIONS.
3.1) MOCIÓ SUBSCRITA PEL VOCAL DEL GRUP SOCIALISTA, SR. JOSÉ
VTE. BARRACHINA GALLEGO, SOBRE ELS PROBLEMES DE SEGURETAT
A L'ACCÉS AL CP BENIMÀMET.
Assumpte: Problemes de Seguretat a l'accés al CP Benimàmet.
El CP Benimàmet es troba fora del nucli urbà de la nostra pedania, molt prop de
Burjassot i del seu nou centre comercial ADEMÚS. Per a accedir-hi, des que es
van soterrar les vies del metro hi ha una nova via per a vehicles, a través de la
nova rotonda, que desvia el trànsit de vehicles des de l'antic pas a nivell a
l'estació de Canterería, per la part nord apegat a les vies i per la part sud, no es va
seguir el mateix camí, es porta per davant d'un edifici abandonat (antiga
panificadora), de manera que confluïx a un encreuament sense visibilitat, davant
del col·legi amb un stop perillosíssim i que observant-lo, hi ha gent que no el
respecta, sobretot, en les hores d'entrada i eixida cap a o del treball.
Des que es va inaugurar esta infraestructura s'ha advertit del perill que representa
per als xiquets, els seus acompanyants i també per a tota la gent que fa esport
corrent i amb
bicicleta. L’AMPA del col·legi ha enviat escrits, tant a l'Ajuntament com a la
Generalitat (FGVA); s'han convocat manifestacions per part de l'AMPA, durant
tot el curs anterior, a les quals s'han sumat: Ampa d'altres col·legis, partits
polítics de l'oposició i han tingut també tot el suport de la AV de Benimàmet.
Per totes les raons damunt exposades, este vocal, eleva la següent:
PROPOSTA D'ACORD
La solució és que s'execute, com més prompte millor, l'inici del parc lineal amb
la modificació compromesa per a portar l'accés sud de la rotonda apegat a les
vies del metro com l'accés nord fins a l'antic pas a nivell.

No volem lamentar ni un sol accident, màximament ara que el trànsit s'ha
multiplicat des de la inauguració del parc comercial ADEMÚS de Burjassot.

La presidència contesta que el tema ja es va plantejar pels grups Compromís i
EU. Tant en la comissió municipal corresponent com en el Ple de l'Ajuntament.
Així mateix, indica que es va fer una reunió amb el gerent de Transports i el
regidor de l'Ajuntament Sr. Alfonso Novo, en la qual es va tractar de la
senyalització i intervenció de la Policia Local, al marge de les infraestructures.
Pel que fa a les competències municipals, la senyalització ja està realitzada i la
Policia local ja hi intervé i s’hi troba present.
La proposta és dirigir-se al responsable de la Conselleria per a conéixer les
previsions per a l'execució de l'obra.

3.2) MOCIONS SUBSCRITES PEL VOCAL DEL GRUP COMPROMÍS SR.
RAFAEL IBÁÑEZ PUCHADES:
A. CENTRO DE TELECOMUNICACIONES AL C/ DEL MONT CARMEL
Per resolució núm. 117 de data 5 de febrer de 2013, l’Ajuntament de València,
després
d’una exhaustiva anàlisi de la normativa vigent, detectà diverses anomalies a la
instal·lació i, en conseqüència va resoldre “denegar la llicència sol·licitada per la
mercantil Tradia Telecom, SA, per a un centre integrat de telecomunicacions per
a la prestació de Serveis d’infraestructura de xarxa de diversos operadors a
l’edifici del c. del Mont Carmel, 25”
PROPOSTA D'ACORD
1. Que la secció d’Antenes i Telecomunicacions del Servei de Llicències
Urbanístiques supervise el compliment de la resolució anterior per tal de
restaurar la legalitat urbanística.
La presidenta llig l’informe de la Secció d’Antenes i Telecomunicacions del
Servici de Llicències Urbanístiques d’Obres d’Edificació:
1. Por Resolución d’Alcaldia núm. 117-1, de data 5 de febrer de 2013 (Exp.
03501-2001-813. Codi Antenes 22/03), es va denegar la llicència sol·licitada per
l’entitat mercantil Tradia Telecom S.A., per a un centre integrat de
telecomunicacions per a la prestació de servicis d’infraestructura de xarxa de
diversos operadors a l’edifici del carree del Mont Carmel, núm. 25, por no haver
esmenat totes les deficiències indicades al seu dia pels tècnics municipals.
2. La dita denegació es va notificar a Tradia TELECOM, SA. En data 21 de
febrer de 2013, amb l'advertència que una vegada siga ferma, s'incoarà el
corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística en els termes
de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.
3. S'ha estat a l'espera que transcorregueren els terminis que tenia Tradia
TELECOM Espanya SA, per a haver interposat recurs de reposició en via
administrativa i recurs contenciós administratiu contra la referida denegació.
Havent transcorregut eixos terminis sense que s'hagen presentat els mencionats
recursos, s'ha tramés a la inspecció per a comprovar si la instal·lació continua

instal·lada allí, i en este cas es dictarà orde de retirada d’esta, amb adopció de
multes coercitives, si és el cas, i, en últim terme, acord d'execució subsidiària.

B. LA CERAMO I BOMBAS GENS
Motivació:
La Ceramo, fàbrica de ceràmiques, va ser construïda el 1855 per Josep Ros Furió
amb la finalitat de recuperar la tècnica dels alfarers musulmans. L’edifici d’estil
neomudéjar és un dels més emblemàtics del barri de Benicalap.
L'antiga fàbrica de Bombas Gens, situada a l'avinguda de Burjassot a la
cantonada amb el carrer de Reus, és un exemple de l'arquitectura industrial que
barreja l'estil modernista amb l'Art Decó, la qual cosa suposa un exemple de les
poques mostres arquitectòniques d'aquestes característiques a la ciutat de
València.
Tots dos edificis formen part del patrimoni industrial de la nostra ciutat i, per
tant, han de ser protegits.
Des de fa molts anys els edificis han patit l’abandonament i el consegüent expoli
de peces, a més d’incendis, ocupacions i han estat utilitzats com abocadors
incontrolats, amb el deteriorament que això comporta, sense que els propietaris
ni l'ajuntament intervinguen per a mantenir i conservar aquestos dos edificis. El
veïnat, tant del barri de Benicalap com del de Marxalenes, han manifestat la seua
queixa en diverses ocasions, ja que pateixen la brutícia, les males olors i les
plagues.
En el mes d’agost, una part del sostre de l’edifici La Ceramo va caure amb el
cosegüent perill que pot provocar (EMV-Levante 28.08.2013). I de fa temps, la
fàbrica Bombas Gens continua ocupada i el seu interior s’ha convertit en un
abocador incontrolat (com vam mostrar en fotografíes en una moció que va
presentar aquest grup en la darrera JM de l’any 2012).
S’ha conegut per la premsa que l’Ajuntament de València s’ha posat en contacte
amb els propietaris de La Ceramo per a una possible expropiació i que no hi ha
hagut acord econòmic. No sabem si també ho han fet amb els propietaris de la
fàbrica Bombas Gens.
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís, proposa, per debatre’ls i votarlos, els acords següents:
PROPOSTA D'ACORD
1. Insistir per tal que es prenguen les mesures necessàries per mantenir la neteja,
conservar la salubritat i la seguretat pública.
2. Urgir les mesures necessàries amb els propietaris dels edificis per evitar una
degradació irreversible.
3. Tenint en compte que al nostre disctricte no disposem d'espais per a usos
socials i culturals públics suficients, proposem que s'inicie un estudi perquè
aquests edificis puguen ser conservats i recuperats amb aquesta finalitat, per a
preservar tant la seua identitat constructiva i estilística com la memòria històrica i
industrial.
La presidenta manifesta que és un tema que es tracta reiteradament en la
Comissió d'Urbanisme.

Quant a la neteja, informa que en allò que és propietat municipal, es realitza
neteja al gener i al setembre. En allò que és propietat privada s'ha requerit els
titulars per a fer-hi neteja.
La Delegació de Sanitat ja va informar que continua actuant en la Ceramo i
Bombes Res, pel perill sanitari i segons informe dels inspectors.
Al juny d'enguany es va acordar en la Comissió d'Urbanisme instar la propietat
per a procedir a la rehabilitació segons disposa la Llei Urbanística Valenciana.
La llicència d'edificació està en tràmit i pendent de l'informe de Bombers.
En relació amb els assentaments, manifesta que s'escolaritza als xiquets i se'ls
ajuda econòmicament, encara que no és un tema fàcil per ser gent que va i ve.
Per tractar-se del mateix tema per part del Grup Socialista es formula la pregunta
“Futur de la Ceramo”.
Per part del Grup Socialista, sensibilitzat i preocupat per la situació d'este
emblemàtic edifici, s'han presentat múltiples mocions des de fa més d'una
dècada. Mocions tendents a donar-li una eixida a l'estat d'abandó de La Ceramo,
per a aconseguir-ne la protecció, que permeta donar-li un ús social d'acord amb
les característiques de l'edifici. Arreplegant així les esperances i desitjos dels
veïns del barri de Benicalap que veien com a any rere any la desídia de
l'Ajuntament i la seua palesa falta d'interés per l'assumpte. Em permet recordar
que el PSPV, ja el 26 de desembre del 2001, va presentar una moció en la
Comissió de Cultura per a iniciar les gestions pertinents per a adquirir La
Ceramo, esta moció com tantes altres presentades pel PSPV, s'han trobat
sistemàticament amb l'oposició de l'alcaldessa i del PP, la qual cosa ha impedit
que a hores d'ara el problema estiga solucionat.
L'evidència d'este desistiment per part de l'alcaldessa de València i el seu equip
de govern, respecte a este assumpte, l'hem vista plasmada estos dies en l'actuació
dels bombers sobre l'edifici, que s'han vist obligats a marcar el perímetre
d’aquest, davant de l'estat de ruïna de l'edifici i que constituïx un evident perill
per als vianants. Desinterés per part de l'alcaldessa i del PP, que molt ens temem
acabe per portar este emblemàtic edifici a una ruïna irreversible, de la qual seran
principals responsables davant dels veïns i davant de la ciutat de València.
Davant d'esta situació, el Grup Socialista en esta Junta, formula les següents
PREGUNTES
Per què l'Ajuntament ha permés que s'arribe a esta situació?
Realment l'equip de Govern de l'Ajuntament de València té la intenció de donar
eixida a este problema?
Quina solució definitiva pretén donar a este problema i per a quan pensa
solucionar-lo?

Contesta la presidenta que el PGOU no va protegir este immoble i va qualificar
part d’este com a sòl residencial.
A partir de 1995 es van iniciar les conversacions per a protegir-lo, per a
possibilitar els usos alternatius i la seua proposta com a BIC.
Es protegixen els forns ceràmics.
La impossibilitat d'acord amb la propietat ha portat al fet que esta en sol·licite
l’expropiació i una vegada acabe el procés, serà de titularitat municipal.

C. NETEJA I MANTENIMENT DEL CEIP TORREFIEL
MOTIVACIÓ:
Mes enllà de les retallades, el professorat, augment de “ratios” o la no
convocatòria de les beques per a llibres, el recent inici de curs ha estat marcat en
alguns centres del nostre districte per les deficiències a les instal·lacions
essencials.
Molt concretament, el CEIP Torrefiel patix des de fa massa temps una situació
extrema per un manteniment deficitari d’una part de les seues vetustes
instal·lacions.
Aquesta situació ha sigut denunciada en nombroses ocasions per l’AMPA del
centre i per l’Associació de Veïns de Torrefiel. La situació ha arribat fins al punt
de presentar mocions conjuntes al Ple de l’Ajuntament (PSOE, EU, Compromís)
i fins i tot una queixa al Síndic de Greuges, el qual en la seua contestació
reprodueix la comunicació de la Consellería d’Educació:
“Con respecto a la limpieza del CP Torrefiel, con fecha 20 de febrero de 2013, el
Ayuntamiento notifica a la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte
de Valencia que procederá a cursar las órdenes correspondientes a la empresa
encargada de la limpieza de las instalaciones dependientes del Ayuntamiento de
Valencia para la realización de las consiguientes deficiencias encontradas en la
visita realizada al CP Torrefiel.
Por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, dentro de las
actuaciones que está realizando a través del PLAN PRIE (Plan para la Revisión
de Infraestructuras Educativas), los técnicos la Dirección Territorial de Valencia
también han revisado las infraestructuras del citado centro con fecha 7 de marzo
de 2013, a partir del cual se valorarán las necesidades del centro para incluir
dichas actuaciones en el PRIE.”
Per diversos testimonis de pares i mares hem pogut informar-nos que algunes de
les deficiències continuen sense tindre solució, en particular pel que fa a la neteja
de matolls abans de l’inici de curs.

Per tot açò, el Grup Municipal Compromís, proposa, per a debat i votació la
següent;
PROPOSTA D'ACORD
Que els serveis municipals competents extremen les mesures de neteja i
manteniment del centre, amb substitució d’aquells elements deteriorats (piques,
wàters, persianes, etc. ) que per l’antiguitat de l’edifici (mes de 50 anys) es
troben deteriorats.

La representante de Compromís retira la dita proposta
D. CONTENIDORS DE FEM Al C/ DE JACOMART I AL C/ DE MARCO
MERENCIANO
MOTIVACIÓ:
L’article 26.1 de l’Ordenança d’Accessibilitat del Medi Urbà diu literalment:
“1. Els residus es disposaran en contenidors especials situats a la calçada, de
manera que estos siguen de fàcil manipulació des d'un itinerari de vianants. No
se situaran els contenidors de fem a les voreres, llevat que hi concórreguen
circumstàncies extraordinàries i l'entorn ho permeta.”
Malgrat la contundència d’aquest article, que prohibix la ubicació de contenidors
sobre les voreres, al barri de Torrefiel hi ha dos carrers que pateixen aquesta
situació; el carrer de Jacomart I el de Marco Merenciano. Els veïns han denunciat
en nombroses ocasions aquesta situació (vegeu Las Provincias de 16-05-2013)
que es causa de molèsties als vianants i de brutícia a les voreres on, de vegades
per mal ús, o per una neteja deficient és habitual trobar restes de residus.
Per tot açò, el Grup Municipal Compromís, proposa, per a debatre-la i votar-la,
l’acord següent:

PROPOSTA D'ACORD
1. Que els serveis municipals competents en la matèria procedixquen a la retirada
immediata i reubicació dels contenidors de fem ubicats a les voreres dels carrers
de Jacomart I de Marco Merenciano.

La presidenta contesta que segons informa la Delegació de Residus Sòlids es
poden canviar els contenidors de lloc, però l’AV Torrefiel ho demana a la
calçada i hi ha un carril bus que ho impossibilita. Canviar-lo a l’altre costat seria
la solució més fàcil, però l’AV el vol en eixa vorera.
Eugenio Coronado proposa fer-ho com a St. Doménec Savio.
Finalment la presidenta proposa una reunió amb el tècnic de l’Ajuntament i l’AV
per a solucionar el tema.
E. ENCREUAMENT AV. DEL DR. PESET ALEIXANDRE AMB C/ DEL
GRAL. LLORENS
Motivació:
A l’encreuament del c. del General Llorens amb l’av. del Dr. Peset Aleixandre hi
ha una illa per als vianants que intenta pacificar el trànsit en aquest punt i
protegir alhora els vianants del trànsit de vehicles. Aquesta illa dificulta el trànsit
de grans vehicles (autobusos d'equips de futbol, grans camions, autogrues, etc.)
que ocasionalment es desvien de la ronda nord cap a aquest carreró sense sortida.

Molt a prop també està el cas d'un punt (enfront de l'establiment públic DIA) que
està sent utilitzat incorrectaments per molts vianants per a creuar la calçada i
caminar entre cotxes per estalviar-se uns metres.
Com que totes aquestes situacions es donen en una zona molt frequentada,
proposem un conjunt de mesures concretes que tractarien de millorar el trànsit i
la seguretat: 1. Evitar que a la via de servei de l’av. de Peset Aleixandre el cotxes
incrementen la seua velocitat, per exemple implantant un carril amb un límit de
velocitat 30 km/hora, ja que el comparteixen bicicletes, turismes, motos i l’EMT.
2. Estudiar el final del c. del General Llorens perquè en cas d'emergència
vehicles de grans dimensions, com els dels bombers, pugen girar i incorporar-se
a l’av. de Peset Aleixandre.
3. Crear un pas de vianants regulat semafòricament com el que hi ha al pas
inferior de Primat Reig, zona dels Salesians. Els passos inferiors són unes
barreres molt importants en aquestes avingudes dividides per les cicatrius del
túnels. Estalviar metres en aquestos recorreguts suposa apropar les dues voreres,
cosa que devem als veïns d'aquestes zones

El Grup Municipal Compromí proposa, per a debatre’l i votar-lo, l’acord
següent:
PROPOSTA D'ACORD
Traslladar la proposta a la Regidoria de Circulació i Transport per tal de fer un
estudi de modificacions puntuals que permeten pacificar el trànsit a la zona
esmentada.

La presidenta manifesta que esta proposta ja la va fer l’AV de Marxalenes i
l’estan valorant els tècnics. La solució no és senzilla pel tramvia, contenidors,
pas de zebra i està pendient de solució.

F. UUA 09 PADE DOMÉNECH/AV. PIUS XII
MOTIVACIÓ:
A la sessió del Consell de Districte de la JM de Trànsits de 20 de desembre de
2011 el nostre grup va presentar una moció per a denunciar el lamentable estat
urbanístic en què es troba la zona afectada pel PAI UUA09, que afecta la pl. del
Pare Domènech, Pare Diego Mirón i al començament de l’Av. Pius XII.
Zona afectada per el PAI Pius XII-Pare Doménech (UUA-09)
No tornarem a reproduir les imatges de la zona, de sobra conegudes, però si que
tornem a posar de manifest els greus inconvenients que l’abandó de la zona
provoca:
- Inseguretat per als vianants i ciclistes que han de compartir necessàriament un
tros de carril bici amb tres corbes de 90 graus.
- Danys estructurals a l’edifici de Pius XII, núm. 1, per acumulació de totes les
aigües pluvials del la plaça de Baden Powell i adjacents.

Davant la inactivitat de l’empresa promotora del PAI itenint en compte la
urgència de resoldre els problemes que afecten la seguretat de les persones i béns
en una zona tan transitada, el Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu
debat i votació, els acords següents:
PROPOSTA D'ACORD
1. Que l’Ajuntament ordene l’execució de les obres d’urbanització contemplades
al PAI.
2. Que en el cas que l’empresa estiga encara legalment obligada o no inicie les
obres en el temps degut, aquestes es facen per iniciativa municipal, sense
perjudici de reclamacions posteriors.

La presidenta manifiesta que són temes reiteratius per problemàtics. S’han
proposat diversos PAI, però no se n’ha aprovat cap.
Únicament es pot actuar per a manteniment, ja que la unitat no es possible
aprovar-la pels paràmetres del PGOU.
El Grup Compromís manifiesta que només cal fer 50 m de vorera per a seguretat
dels veïns, I a exia petició l’Ajuntament ha de ser sensible a banda de les
llicències dels particulars.
La presidenta manifiesta que es plantejarà la possibilitat de fer la vorera a la
delegació corresponent.
G. COMERÇ DE PROXIMITAT
Assumpte: Comerç de proximitat.
Al mes de gener de 2012, el Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de
València va defensar una moció en la qual es demanava, en primer lloc, la
revocació de la, Resolució de 7 de gener de 2013 (DOCV núm, 6941,
11.01.2013), de la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, en què es
declarava 4 grans zones d’afluència turística:
el Jardí del Túria, la Marina Reial i els seus accessos, Ciutat Vella i l’Eixample, i
la zona comercial esportiva i terciària nord, estadi Ciutat de València; i, en segon
lloc, que es creara una comissió on estigueren tots els grups polítics presents a
l’Ajuntament i les organitzacions que representaven el sector, per buscar una
solució a la problemàtica sobre l’ampliació d’horaris als comerços.
Des de Compromís, considerem i ens plantegem el comerç d’una altra manera i
defensem el xicotet comerç de proximitat, perquè crea un teixit comercial divers
i integrat en la trama urbana, la qual cosa implica un benefici per a l’economia i
la cohesió social de les poblacions. Pensem que no per obrir més hores els
comerços es consumirà més.
La justificació d’aquesta ampliació d’horaris és el turisme, concretament el de
creuers, però aquests turistes vénen amb una estada curta i amb un circuits
turístics preparats; la seua despesa és mínima, gastada normalment al centre de la
ciutat. Una altra dada important és que la majoria dels creuers no arriben en
diumenge (dades de 2011 de 60 creuers sols n’arribaren 16 en diumenge).
Segons les dades de Turisme València, el 78% de l’impacte econòmic de les
activitats turístiques es reparteix entre l’allotjament i la gastronomia i sols el 8%

dels 1.500 milions d’euros de despesa turística es destina a les tendes, és a dir,
sols 120 milions, dels quals la gran majoria s’utilitzen per a adquirir souvenirs de
caràcter genèric i equipament personal.
Estes dades fan concloure a Turisme Valencia, en el seu pla estratègic 20122015, que l’únic pol d’atracció turística que té una densitat comercial rellevant és
el Centre Històric. De fet, la pàgina http://www.vlcshopping.com dibuixa un
mapa de compres que obvia completament la “zona Nord” i el Jardí del Turia:
31.20-135
Pel que fa al nostre districte, inclòs dins de la zona 1 Jardí del Túria, dividida en
tres trams, segons consta en la Resolució de 7 de gener de 2013 (DOCV núm,
6.941, 11.01.2013), de la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, ens
preguntem: quins són els béns culturals integrats en el patrimoni històric de la
ciutat? Tal vegada és l’antiga fàbrica de Bombas Gens, edifici representatiu de
l’Art Decó Industrial, o és La Ceramo, tots dos en lamentable estat de ruïna i
abandonament, o l’estadi del València CF en construcció permanent.
En conclusió, les dades són clares. La mesura d’ampliar els horaris comercials és
no voler veure el vertader problema que no és d’oferta ni d’hores, és un problema
de demanda, no hi ha renda disponible i, per tant, no hi ha consum.
És per això que demanem a aquest Ple de la JM de Trànsits, que trasllade aquesta
petició i es reconsidere des de l’Ajuntament de València la seua posició, i que
adeqüe polítiques adreçades a ajudar un sector econòmic vital per a l’economia
valenciana, el xicotet comerç, que és el que crea ocupació real i que més està
patint la crisi amb la pujada de l’IVA, l’IBI, mentre que a les grans superfícies
comercials no els està afectant amb la mateixa intensitat la crisi.
PROPOSTA D’ACORD
1. Que el Ple de l’Ajuntament de València inste la Junta de Govern Local a
revocar l’acord de 7 de desembre de 2012.
2. Que es cree una comissió formada per tots el partits amb representació a
l’Ajuntament i per les organitzacions empresarials que representen el sector, per
buscar una solució que respecte el nostre comerç.

La presidenta manifiesta que esta moció ja la presentó laregidora del Grup
Compromís, Consol Castillo Plaza, i ja li va contestar la delegació corresponent.
Amb estes mesures no es lleva vendes al xicotet comerç ja que l’entrada de
turistes s’ha incrementat en un 20%. A més la mesura no obliga a obrir tots els
festius de l’any, només contempla eixa posibilidad.
Per a la vocal de Compromís, Inmaculada Ángel Carbonell, las xicotetes
botigues han perdut molta clientela i els beneficiats són els grans centres
comercials.
Es procedix a la votació amb el següent resultat: 4 vots a favor, dels vocals del
PSOE, EU i Compromís, i 5 vots en contra dels vocals del Partit Popular.
H. NETEJA I FUMIGACIÓ
Motivació:
En estos mesos d’estiu molts veïns del nostre districte, concretament del barri de
Torrefiel, ens han fet arribar la queixa que han estat patint una plaga de mosquits,

mosques i panderoles, que sols han reculat gràcies a les darreres plogudes del
mes d’agost.
A més, cal afegir-hi la quantitat de solars en estat d’abandonament i plens de
brutícia que fan que aquestes plagues s’hi propaguen.

El Grup Municipal de Compromís proposa, per a debatre’ls i votar-los, els acords
següents:
PROPOSTA D'ACORD
1. Que es prenguen les mesures necessàries de fumigació contra les plagues
d’insectes durant els mesos d’estiu.
2. Que s’exigisca als propietaris el compliment de les normatives de salut pública
pel que fa al manteniment de la neteja dels solars.
3. Que, de forma subsidiària, es prenguen les mesures necessàries de neteja dels
solars.

La presidenta informa sobre la campaña sanitària realizada al gener de 2013. No
hi ha plagues segons informe de Sanitat.

3.3) MOCIONS SUBSCRITES PEL VOCAL DEL GRUP SOCIALISTA SR.
MARTIN

I VICENT.
A. ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEIP TORREFIEL
Assumpte: Estat de les instal·lacions del CEIP Torrefiel
La ciutat de València compta amb una xarxa de centres molt envellida, un 47
% d'estos centres passen dels 30 anys, i la competència del manteniment
correspon a l'Ajuntament (Llei 8/2010 de juny, de la Generalitat Valenciana i
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig), manteniment que no s'ha fet adequadament
com demostra la situació en què es troba el CEIP Torrefiel, que evidencia la falta
de control de l'estat de les instal·lacions educatives d'este centre. Falta de control
que és extensiva a molts altres centres educatius d'esta Junta de Districte.
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació (LOE) en la seua disposició
addicional quinze, punt 2, encomana als municipis el manteniment i vigilància
dels centres docents, per la qual cosa davant d'esta situació s'hauria d'haver dut a
terme una valoració i una inspecció de les instal·lacions educatives d’este a fi de
planificar-ne la renovació, millora i correcció de les deficiències que s'hi han
manifestat.
El Grup Municipal Socialista s'ha fet ressò d'esta situació i ha denunciat
reiteradament la falta d'interés del Partit Popular per solucionar la situació, tenint
en compte que a hores d'ara persistixen les deficiències i no hi ha evidència de
l'esmena d’estes, ni ara ni en un futur immediat.

També el Síndic de Greuges, després de la queixa de l'Associació de Veïns, ha
reconegut la situació denunciada i l’ha constatada, alhora que ha donat fe dels
fets: que la situació del centre no permet donar un servici educatiu en
“condicions d'igualtat efectiva, tal com arrepleguen els títols I i II de la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia entre altres”. Posant així una vegada més en
evidència la falta de sensibilitat i compromís del PP amb l'Educació Pública, amb
la ciutat i amb els seus veïns i veïnes.
Respecte d'això, el vocal que subscriu presenta les següents
PROPOSTES D'ACORD
Que l'Ajuntament assumisca la seua responsabilitat com a garant de la prestació
d'un servici educatiu que li conferix la normativa actual, amb la realització d'una
inspecció del centre de què se’n derive un pla de rehabilitació i que incloga en els
pressuposts municipals de l'any 2014 una partida extraordinària per a dur a terme
les actuacions derivades de l'informe que permeten escometre la necessària
rehabilitació del centre.
Que tenint en compte la presumpta bona relació existent entre la Generalitat
Valenciana i l'Ajuntament de València, este últim inste la primera a valorar la
necessitats del centre per a incloure’l en el PRIE (Pla per a la Revisió
d'Infraestructures Educatives), per l’antiguitat d’este.
Que atenga les recomanacions que en esta mateixa línia li ha fet el Síndic de
Greuges en comunicació del 9 d'agost d'enguany, en referència a l'assumpte amb
núm. de referència de queixa 1303170, presentada pel president de l'Associació
de Veïns de Torrefiel.
La presidència llig l'escrit del Sindic de Greuges en què es dóna per finalitzada la
investigació al no existir actuació irregular per l'Ajuntament (s'hi adjunta l'escrit).
Les actuacions de l'Ajuntament han sigut les adequades i es continua actuant en
el manteniment de forma adequada. No és competència de l'Ajuntament la
rehabilitació, sinó el manteniment.
Text del Sindic de Greus:
Excma. Sra. alcaldessa-presidenta:
Agraïm el seu escrit en el qual ens contesta a la queixa de referència, formulada
davant d'esta Institució per l'Associació de Veïns del CEIP "Torrefiel", i en la
qual, substancialment, denunciaven diverses qüestions relacionades amb les
instal·lacions del CEIP "Torrefiel", i tenint en compte tot el que s'hi exposa
procedim a donar per finalitzada la nostra actuació respecte a l'Ajuntament de
València, ja que no hem deduït una actuació pública irregular que justifique la
continuació de la nostra investigació.
No obstant això, perquè en prengueu coneixement i a l’efecte oportun, li
comunique que, tenint en compte que el centre escolar que ens ocupa té més de
50 anys d'antiguitat, continua la nostra intervenció respecte a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, a la qual dirigim un ofici atent paral·lelament al que
li va ser tramés a l'Ajuntament de València.
Li agraïm una vegada més la seua col·laboració.

Sotmesa a votació, la moció és desestimada per 5 vots en contra del Grup
Popular i 4 a favor dels components del PSOE, IU i Compromís.

B. SEGURETAT ALS DISTRICTES DE BENICALAP, RASCANYA I LA
SAÏDIA.
Assumpte: Seguretat en els districtes de Beniclap, Rascanya i la Saïdia
Interessats per la situació dels ciutadans i veïns dels districtes de Benicalap,
Rascanya i la Saïdia volem proposar solució al greu problema de delinqüència i
inseguretat ciutadana que hi ha a certs punts d'estos districtes i que afecta la
convivència pacífica.
Després de realitzar diverses visites a les zonesa afectades i entrevistar-nos amb
diversos veïns, s'han constatat, innumerables deficiències en seguretat ciutadana
en alguns carrers d'estos districtes, que han provocat que l'índex de delictes
registrats en eixos punts negres siga massa elevat.
Se sap que la Policia Local treballa les 24 hores del dia, i que el servici de Policia
de Barri, està implantat a moltes de les zones d'estos districtes. Encara que, a
causa de la falta de mitjans i personal, la Policia de Barri, només presta este
servici en torns de matí i vesprada. A les nits, són els grups de resposta GOE els
que s'encarreguen de cobrir este horari, que no realitzen funcions de Policia de
Barri en si, per la qual cosa el torn de nit es queda sense este servici.
Segons la Llei Orgànica 2/86 de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, article
53, la seguretat ciutadana i especialment la seua prevenció, és una de les
competències de què s'ha d'encarregar la Policia Local.
Comprovat que els GOE no poden, tenint en compte l'escassetat de mitjans,
oferir seguretat als barris durant la nit, per mitjà d'una presència adequada a l'estil
de la Policia de Barri.
Creiem necessari plantejar una solució al problema generat en estos barris a les
nits, és a dir, a l'augment de la delinqüència i, per tant, de la inseguretat, a més de
la sensació de malestar i mala convivència que senten els veïns.
Encara que tots els districtes podrien millorar els seus índexs de criminalitat, hi
ha tres molt concrets que necessiten urgentment un pla de xoc i una solució. I
entre estos uns punts molt delimitats. Estos punts són:
A Orriols, el quadre format entre l'avinguda del Primat Reig, l’avinguda de la
Constitució, l’avinguda dels Germans Machado i el carrer de Sant Vicent de
Paül.
A Marxalenes, principalment la primera part de l'avinguda de Burjassot, i el seu
entorn més pròxim.
A Benicalap, una de les parts laterals del seu parc, la que limita amb el conegut
barri de la Ciutat de l'Artista Faller.
Quant a la tipologia dels delictes, estos són de molt diversa índole, tots catalogats
com, açò és: sirles, consum i venda d'estupefaents, lesions (baralles) i violència
de gènere i domèstica.
Evidentment, el desig del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de València
i d'este en la Junta Municipal de Trànsits, seria que l'Ajuntament dedicara una

major quantitat de recursos a la prevenció i a la integració social, que de segur
minoraria estos problemes. Revitalitzar les zones i regenerar estos barris en tots
els sentits segur que reduiria els delictes, perquè una millor qualitat de vida i una
major dignificació de les persones redunda en una menor delinqüència. Amb tot i
tenint en compte la importància i urgència del problema, és necessari donar una
resposta immediata a este problema d'inseguretat.
Respecte d'això, el vocal que subscriu presenta la següent

PROPOSTA D'ACORD
Que s'establisca per part de l'Ajuntament de València un pla especial de Policia
de Barri per a estos districtes, en els qual s'incloguen totes les franges horàries
del dia: matí, vesprada i nit.
Este grup especial de policia de barri, s'encarregaria, en torn de matí i vesprada
de fer el servici habitual de prevenció i seguretat, amb contactes amb veïns i
establiments, ajuda a l'eixida de xiquets dels col·legis… (com és habitual, dins
dels seus escassos mitjans), però també en horari nocturn, heus ací la novetat.
Així, independentment del treball del GOE, se sol·licita més recursos humans per
a crear un grup de Policia de Barri Nocturn.
Este grup de Policia de Barri Nocturn, consistiria en, almenys, dos parelles de
dos funcionaris en motocicletes de patrulla i resposta ràpida, amb una furgoneta
de suport amb 4 policies locals més, en cada zona de les mencionades.
El sistema consistix en el fet que els policies locals amb motocicleta patrullen la
zona, enllaçats per equip de comunicacions, amb la furgoneta, on se situaria el
cap del dispositiu, la qual s'hauria de col·locar en un lloc estratègic, perquè faria
de dependències policials, disposat a recolzar immediatament les unitats
motoritzades.
Amb la qual cosa, serien necessàries 4 motocicletes, un furgó i 8 funcionaris per
barri i torn, la qual cosa ens portaria a 12 motocicletes, 3 furgons i 24
funcionaris.

Que este pla es mantinga, almenys, 12 mesos i fins que els nivells de
delinqüència es vegen reduïts de manera constant i s'estabilitzen en els mínims
acceptables de les zones amb menor índex de delinqüència de la ciutat.

La presidenta manifesta que es traslladarà a la delegació corresponent

4) PRECS I PREGUNTES.

4.1) PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP SOCIALISTA
SR. MARTIN NAVARRO I VICENT
A. FUTUR DE LA CERAMO

.

Assumpte: FUTUR DE “LA CERAMO”
Ja contestada en el punt 3.2. B

B. SUPRESSIÓ DE LA L21 DE L'EMT.
Assumpte: SUPRESSIÓ L'EMT21: St. Josep Artesà – Passeig Marítim
Durant els anys 2012 i 2013 la Línia 21 de l'EMT que acostava els veïns dels
barris de Ciutat Fallera i Benicalap fonamentalment, ha sigut suprimida, de
manera que ha deixat estos veïns sense la possibilitat d'anar a la platja amb
autobús de forma directa.
El Grup Socialista en esta junta, formula les següents
PREGUNTES
Quines són les raons objectives que han impulsat esta mesura?
Basant-se en quines dades i quals han sigut les fonts que permeten argumentar
estes raons?
Pensa, l'Ajuntament, restablir el servici l'any 2014?

La presidenta comunica que segons l’informe és una línia de baixa ocupació i
escassa rendibilitat, ja que hi ha altres mitjans de transport.
No es va a restablir, ja que s'han realitzat estudis per part de l’EMT i la
Delegació de Circulació, Transports i Infraestructures i no es considera
convenient.

D. ANTENA AL CARRER DEL MONT CARMEL.
La presidenta contesta d’acord amb l’informe del Servici de Llicències
Urbanístiques.

PRECS
No n’hi ha.
A continuació es passa a les INTERVENCIONS VEÏNALS i finalitzades estes,
com que no hi ha més temes a tractar, s'alça la sessió a les 22h 15 min del dia de
la data.

