ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE
DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS, CELEBRAT EL DIA 9 DE DESEMBRE
DE 2013.
ASSISTENTS:
Presidenta:
Sra. Ana Albert Balaguer
Vicepresidenta
Sra. Lourdes Bernal Sanchis
Vocals:
Grup Popular:
Sr. Vicente Aparicio Palop
Sr. Eduardo Esperanza Gutiérrez
Sr. Aladino Peinado Cano
Sr. Julio Crespo Bueno
Grup Socialista:
Sr. Felix Estrela Botella. Regidor de l’Ajuntament de València
Sr. Martín Navarro i Vicent
Sr. Jose Vicente Barrachina Gallego
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Esquerra Unida:
Sra. Rosa Albert Berlanga. Regidora de l’Ajuntament de València
Compromís:
Sra. Consol Castillo Plaça. Regidora de l’Ajuntament de València
Sra. Inmaculada Angel Carbonell

Secretari:
Sr. Carlos Saiz Giorgeta.

En la Ciutat de València, sent les 16, 10 hores del dia 9 de Desembre de 2013, es
reunixen, prèviament citats, en les dependències de la Junta Municipal de Trànsits, síties en la C/
Comte de Lumiares número cinc, els membres del Consell de Districte de la Junta que dalt se
citen, per a tractar els assumptes relacionats en el següent Orde del dia:

1)

DEBAT DE L’ESTAT I SITUACIÓ DEL DISTRICTE.
S’inicia el debat per la vocal de Compromis, que manifesta:

la nostra solidaritat amb el col·lectiu de treballadors i treballadores de RTVV, que han
sigut mates de la nefasta gestió del PP.
Ha transcorregut més de la meitat de la legislatura i és, per tant, temps de fer balanç de
la gestió municipal.
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Els vocals del Grup Compromís, hem treballat junt amb els veïns i veïnes del districte
per formular una sèrie de preguntes i mocions al Consell de la Junta.
És cert que algunes qüestions menors han quedat resoltes, però no és en les qüestions
de gestió ordinària on és prova l’eficàcia d’una gestió pública. Col·locar uns pilons ací o
rebaixar una vorera no poden considerar-se com èxits de gestió, sobretot quan no s’ha abordat
decididament la solució de moltes dels grans qüestions que tènia plantejades el Districte i que
afecten la vida quotidiana dels nostres veïns i veïnes. La divagació, el “ja veurem”, o “açò no és
competència nostra”, ha sigut una fórmula utilitzada freqüentment.
No tenim temps per fer una relació detallada dels qüestions que hem plantejat durant
aquests dos anys de participació al Consell de la Junta, però sí que volem destacar que la
majoria de les grans qüestions, sinó totes, estan encara per resoldre o han empitjorat
sensiblement. Per exemple:
-El trasllat de l’Hospital La Fe al sud de la ciutat, que planteja moltes i molt greus
conseqüències per al districte.
Algunes d’elles com la reordenació del mapa sanitari de l’àrea metropolitana per
garantir l’atenció sanitària a tots els ciutadans, son competència d’altres administracions, ho
sabem, però en nombroses ocasions s’ha reclamat a aquest Consell un pronunciament clar en
aquest sentit i tots les peticions han quedat sense resposta.
Mes enllà d’aquestes qüestions, dónes de l’administració municipal s’haurien d’haver
implementat polítiques per pal·liar els efectes adversos d’una mesura de tan grans proporcions.
Calç recordar que un equipament d’aquestes dimensions provoca el creixement dels
barris en què s’instal·la i que bona part de la seua activitat econòmica hi gira al voltant.
La desaparició d’aquesta dotació ha generat un veritable “cràter” al nostre districte,
sense que l’administració municipal haja implementat cap mesura correctora (llevat de la
incorporació d’una línia d’autobús qualificada per molts veïns com “el tren de la bruixa”).
Els efectes econòmics adversos han contribuït a agreujar la crisi econòmica
generalitzada provocada per la bombolla immobiliària i les “receptes neoliberals”. Tot açò
sense que el nostre Ajuntament s’haja plantejat cap mesura incentivadora, cap projecte que
vinga a pal·liar els conseqüències negatives. Sols l’abandonament i l’oblit, com ho demostra
el temps que és mantingué a fosques l'Av de Campanar.
Tots els problemes derivats o relacionats amb el tancament de La Fe, s’han agreujat
amb el temps.
-La neteja dels carrers i solars del districte, que és una font de queixes permanent del
veïnat. El “baldeo” dels carrers ja s’estudia en els llibres d’història i la falta de manteniment
d’arbres i jardins està provocant un augment dels òmpligues’ d’insectes, panderoles i
rosegadors.
Tampoc és la neteja un cas d’èxit de gestió
-La conservació del patrimoni, amb problemes greus com la pèrdua de patrimoni
històric, com l’Alqueria de Nelo o la gravíssima situació de joies de l’arquitectura rural com
l’Alqueria dels Moros de Benicalap o els pintures murals del segle XVII del Molí dels Frares,
per no citar l’estat d’abandonament de l’edifici “La Ceramo” i l’antiga fàbrica “Bombes Gens”.
El nostre patrimoni és degrada dia a dia sense que és plantege un pla de conservació
creïble.
-La conservació i el manteniment dels instal·lacions escolars, que és motiu de
preocupació dels AMPA dels col·legis públics del districte.
Alguns centres públics com el de Torrefiel o el de Salvador Tuset de Benicalap estan
instal·lats en edificis de mes de 50 anys. La renovació dels banys i altres instal·lacions és mes
que necessària i tampoc en este cas és coneix un pla plurianual de renovació dels instal·lacions.
-El caos urbanístic de l’entorn del Carrer Sagunt. Edificis en perill
d’enderrocament, falta d’acció en qüestions greus com el “Tap” del número 39 del carrer
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Sagunt i tantes altres que fan la sensació que l’Ajuntament s’ha oblidat dels persones que viuen
a l’altra marge del riu.
Els veïns de la zona tenen la sensació de ser considerats com veïns de segona classe i
no veuen cap voluntat de donar solucions als seus problemes.
-El transport públic i mobilitat. En nombroses ocasions els veïns de Beniferri han
vingut reclamant, sense resultat, la prolongació de la línia 2 de l’EMT fins a la rotonda del
Palau de Congressos. Malgrat que sembla lògic que, per uns centenars de metres, esta línia
preste servei a aquest gran equipament públic i de pas al barri de Beniferri.
Fins ara tots els peticions han sigut desateses.
Per altra banda, som l’únic districte de la ciutat que ha vist desaparèixer una línia
completa d’autobús. La línia 61, que enllaçava de manera eficient l’Hospital Arnau de
Vilanova, el nucli històric de Campanar i el centre de la ciutat, desaparegué per donar pas a una
línia absurda com la 67.
Els fets sempre acaben donant o llevant la raó i la línia 67 que és publicità en el seu
moment com la “suma” dels línies 17 i 61 HA SIGUT UN FRACÀS i segons dades oficials, és
la que te una ocupació mes baixa de tota la ciutat en viatgers per expedició, si exceptuem la
línia 15 que dóna servei a la pedania de Pinedo.
Totes aquestes qüestions son exemples d'assumptes que hem plantejat davant d’esta
Junta Municipal, i que lluny de resoldre’s han anat empitjorant amb la gestió municipal dels
últims dos anys.
Si no creguérem en la participació ciutadana, el balanç no podria ser més desolador.
Les Juntes Municipals, si són alguna cosa, són els órgans de participació dels veïns i veïnes en
la gestió i és una responsabilitat de l'administracio municipal garantir-la.
No sembla però que la participació ciutadana siga una dels prioritats de l’actual equip
de govern.
Bona prova d'açò la tenim al Consell Social de la Ciutat, previst al títol VI del
Reglament de Participació ciutadana i que és va constituir ara fa un mes, 10 anys més tard que
és promulgara la llei que el creà.
Segons l’esmentat reglament, el Consell Social ha d’emetre informes sobre els
modificacions substancials del Pla General d’Ordenació Urbana que poden afectar els espais
públics que el BOP denomina per error “rotacionals” en lloc de dotacionals.
Esta errada del BOP sembla premonitòria, perquè els grans espais del districte semblen
estar sotmesos a rotació: ara són públics, ara privats. I com a mostra un parell d’exemples:
-El primer és la cessió demanial per 75 anys d’una parcel·la pública de dotació
escolar de 14.000 m2, del barri de Campanar (Sant Pau), a una Universitat privada casualment
confessional, sense cap contraprestació. Un barri que ha crescut considerablement i que
necessitarà dotacions escolars en un futur próxim.
-Regal d’una parcel·la d’ús esportiu a una entitat privada com el VCF que, encara
que s'ha beneficiat d’una requalificació mes que generosa de l'estadi vell, incompleix
sistemàticament els compromisos adquirits, com ara el de la construcció d’un pavelló esportiu
per al barri de Benicalap i la cessió de terrenys equivalents en concepte de permuta.
També haurien de ser objecte de debat obert al Consell i a aquesta Junta Municipal
alguns grans projectes urbans que configuraren el districte en el futur.
Cal destacar el projecte de Parc lineal de Benimamet en el qual hi ha grans diferències
entre les propostes dels veïns i les de l'Ajuntament
Altre exemple de falta de voluntat de participació ciutadana el tenim en la proposta del
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Un Pla que no és consensuat amb els usuaris és, malgrat
el seu nom, de tot menys sostenible.
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ELS EQUIPAMENTS SOCIALS/ CULTURALS son una altra dels qüestions
pendents en el districte. La cultura i l’activisme social, que son elements troncals de
participació ciutadana necessiten espais que no existeixen al districte de Trànsits. Llevat dels
centres d'activitats per persones majors no n’hi ha, d’altres equipaments socials. Sembla que
l'Ajuntament és preocupa exclusivament de teixir xarxes clientelars, ignorant la resta de les
realitats.
Pel que respecta al funcionament intern d’esta Junta Municipal, hem de denunciar
públicament el FUNCIONAMENT TOTALITARI de la Comissió de Cultura.
Senyora Presidenta, senyors vocals, poden tindre la majoria electoral, però no tenen la
majoria social del districte i en cap cas tenen la representació absoluta dels veïns.
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Aquest districte està configurat per realitats socials molt diverses que tenen els seues
pròpies manifestacions culturals.
Les propostes de la comissió de cultura ignoren sistemàticament tots i cadascuna dels
iniciatives dels grups de l’oposició, tant en el nomenament d’il·lustres del districte com, el que
és mes greu, en la distribució del pressupost d’activitats culturals de la Junta Municipal. Els
propals de l’oposició tracten, justificadament, d'ampliar l’espectre social de les ajudes de la
Junta i que no és vegen sempre afavorits els mateixos col·lectius
Argumentar que com el pressupost és molt escàs i que per tant "és impossible la rotació
pretesa", com consta en l’acta acta de 27 de març de 2013, és un insult a eixe 49% de la
població del districte que no els ha votat, entre els quals nosaltres ens hi trobem.
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Aquestes ajudes no poden ser un premi a la fidelitat de vot, perquè, senyors del PP,
els diners son de tots, no ho obliden.
El nostre grup va demanar a la sessió esmentada que s'identifiqués l’acta, el nom i el
NIF dels Associacions perceptors dels ajudes. Com és fàcil de comprovar, esta petició no ha
estat atesa, seguint la política d'opacitat de gestió que sembla ser marca de la casa.
Per tot açò no podem més que reprovar la política de gestió cultural d’esta Junta
Municipal.
El Reglament de Participació ciutadana destaca “La importància de garantir als
ciutadans l’accés a una informació clara i completa i a participar en les decisions importants, és
a dir transparència i responsabilitat.”
I nosaltres ens preguntem si la vostra idea de transparència és la convocatòria de
la sessió de hui ?
Els veïns i els vocals de les Juntes Municipals no som professionals de la Política i
per tant tenim obligacions laborals. La convocatòria dels Consells ordinaris és fa habitualment
en un horari que respecta esta circumstància, com és va acordar i així figura en l’acta de 16 de
gener de 2013, i per esta raó resulta incomprensible com heu procedit en la convocatòria d’esta
sessió extraordinària i l’ordinària que veu a continuació.
La sol·licitud d’un Consell extraordinari per debatre l’estat del Districte els ha posat
nerviosos?.
Queda clar que el debat lliure i obert amb els veïns i els veïnes i els grups de l’oposició
no és el seu terreny.
Sembla que la participació ciutadana en els qüestions municipals és, en contra del que
és pregona, una activitat molesta per al Partit Popular. Sinó, no ens expliquem per què no han
sigut convocades pel mètode habitual els associacions cíviques que habitualment acudeixen
regularment als Consells.
Manifestem el nostre mes absolut rebuig front a este intent de silenciar la veu dels veïns
i les veïnes.
Per a concloure, sra. Presidenta, baix el nostre punt de vista estos dos anys han estat
caracteritzats per una gestió ineficient dels grans problemes del districte i per una manifesta
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falta de transparència i voluntat de comptar amb la participació ciutadana com una forma de fer
política.

Sra. Rosa Albert Berlanga pren la paraula per a informar que els vocals del Grup E.U.
no han pogut assistir ja que els seus circustancias laborals li l’impedixen manifestant que
l’horari del Consell és incompatible amb la paticipación ciutadana, ja que un debat d’aquestes
característiques ha de convocar-se perquè assistisca el nombre més gran de veïns i entitats.
A continuació el vocal del Grup Socialista Martín Navarro i Vicent agraïx la
presència de les entitats veïnals i manifesta.
Primer que res agraïr la presència dels diverses entitats ciutadanes que hui ens$
acompanyen en aquest primer i important debat en què analitzarem la situació actual i els
diferents propostes per al Districte de Trànsits. Tot i que no han sigut convocades a temps i
degudament als entitats i associacions del mateix.
Ens sembla una falta de respecte no comptar amb aquestes ni amb els veïnes i veïns
dels Districtes de la nostra Junta Municipal per a aquest Debat, intentant evitar la seua
participació a la Junta Extraordinària, convocant-la als 16:00.Aquest, és un exemple de com
entenen vostès la participació ciutadana.
No sabem el que els ha dut a prendre esta decisió, pot ser amagar la falta d’arguments
per defensar la gestió de l’Alcaldessa, la Sra. Barberà. O pot ser simplement, que no volen
comptar amb els ciutadanes i ciutadans d’esta Junta i els volen furtar l’oportunitat de participar
en un debat que portem esperant denou anys.
Pensem que els ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat, d’aquest Districte, ens
mereixem un altre govern. I estem convençuts que si és prenen altres mes mesures, mes adients
i correctes davant els problemes actuals, és pot millorar i molt la situació dels nostres veïns i
veïnes.
Ha quedat ben manifestada la seua incapacitat per governar. Quan disposaven de
recursos, vostés és varen endeutar per damunt dels nostres possibilitats en Infèrtils Grans
Esdeveniments, ho varen fer per a la major glòria de la Sra. Barberà. El que només ens han
portat, deute i mes deute. Deutes que pesen tant sobre els actuals pressupostos municipals, que
ara no permeten mantindre, polítiques actives d’ocupació, districtes nets, uns col·legis en bon
estat de manteniment i accessibilitat, uns jardins i uns parcs en condicions d’ús adequades,
línies d’autobusos amb la freqüència necessària, plans de revitalització dels barris i un llarg etc.

DESOCUPACIÓ
Amb una taxa d’atur prop del 25 % a la ciutat de València, on una de cada quatre
famílies és troben en risc d’exclusió social i amb greus problemes econòmics, la Sra. Barberà
dedica sols un 0.7% del pressupost municipal a posar remei a la desocupació.
Els retalls i els polítiques d’austeritat han provocat el tancament de comerços i altres
negocis arreu dels nostres barris.
Davant esta situació, cal tindre respostes adients que vagen solucionant el greu
problema de l’atur. Però que fa este ajuntament? Cap, si atenem als pressupostos que dediquen
a solucionar el problema.Res, si atenem als resultats i res si atenem a la dramàtica situació que
és viu als nostres barris.

SITUACIÓ DE LA NETEJA ALS BARRIS DE LA JUNTA MUNICIPAL
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Dónes dels diverses associacions de veïns, però també a títol particular, nombrosos
ciutadans han manifestat a esta Junta Municipal l’estat lamentable dels carrers, places i
solars.L’evident reducció de la partida dedicada a neteja en els pressupostos de l’ajuntament
que governen i que a mes suposa una retallada de personal, està passant factura al benestar dels
nostres veïns i veïnes.

ASSUMPTES SOCIALS
Els col·legis Públics, on els nostres fills i filles assisteixen a classe, pateixen una manca
de manteniment greu, que ja hem posat de manifest a través de les diverses mocions
Que hem presentat a esta Junta Municipal. Pot valer com exemple l’estat dels Col·legis
Públics de La Ciutat de´l’Artista Faller, el Col·legi Públic de Torrefiel o els perillosos accessos
als Col·legis Públics de Benimàmet, als que a hores d’ara no han donat cap solució.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
És més que evident el treball del PP a l’ajuntament de València, per buidar de contingut
les Juntes Municipals. No només boicotegen la participació de l’oposició en temes com
l’elecció de guardonats als Premis d’Il·lustres, si no que també s´han oposat a establir regles de
transparència per a la dotació de subvencions als diverses entitats culturals de l’àmbit d’aquesta
Junta.
A més a més, han eliminat l’única partida sobre la qual és podia prendre alguna decisió,
la partida descentralitzada dels subvencions.

Senyores i senyors en el poc temps del què disposem, encara hi ha per fer arribar al PP
d’aquesta Junta Municipal ELS NOSTRES PROPOSTES I ALTERNATIVES als problemes
açí expressats

EN l’ÀMBIT DE L’ECONOMIA I l’OCUPACIÓ
Establir un Pla de Xoc contra l’Atur per als districtes de la nostra Junta Municipal.
Per açóc cal posar en marxa una Escola d’Integració Ocupacional, recuperar les Escoles Taller
per als nostres barris, obrir borses de treball per a tasques i treballs específics que és duguen als
districtes de la Junta.
També cal establir un Pla d’Acció Comercial pactat amb els interessats i les seues
associacions. Promocionant el menut comerç als nostres barris i incentivant el consum als
botigues, negocis i Mercats Municipals del nostre entorn.
Cal dur a terme la rehabilitació d’edificis i habitatges, ja que pot ser un motor de
reactivació econòmica. Per açó proposem recuperar els ajudes a la rehabilitació dels façanes
dels edificis de mes de 40 anys d’antiguetat, així com a la instal·lació d’ascensors, buscant el
finançament a través dels convenis que calguen amb la Generalitat.
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Activar un Pla de Rehabilitacions i Expropiacions del nostre patrimoni
arquitectònic, que podria tindre el suport dels Escoles Taller dels que ja hem parlat.

EN l’ÀMBIT DELS SERVEIS PÚBLICS
És precís instar a l’Ajuntament que pose en marxa la creació d’un “Contracte família”
que comprenga prestacions com: menjador, transport i material escolar. Per als famílies que ho
precisen.
Als nostres barris cal fer una avaluació de la xarxa de centres escolars i instar a
l’ajuntament a establir un Pla de Rehabilitació d’aquells que presenten deficiències.
També proposem, en l’àmbit de la mobilitat, que és recupere la Línia 21 de l’EMT i
s’incremente la freqüència dels línies 64 i 26. A mes de la creació d’una xarxa de carril-bici
totalment intercomunicada i racional, eliminant itineraris absurds que acaben en parets. És el
cas del carrer la Safor al voltant del Mediamarkt.
Proposem recuperar com a mínim els pressupostos de neteja al nivell de l’any 2011. Per
tal d’incrementar la neteja als nostres barris, és deu contractar mes personal per atindré el
servei, recobrar les “neteges” dels carrers (especialment a l’estiu), a més de recuperar l’estat
dels parcs i jardins dels barris.
També proposem que dónes d’esta Junta s’exigisca a l’Ajuntament que inste la
Generalitat a recuperar l’ús de l’Hospital La Fe de Campanar.

PARTICIPACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Proposem que en l’àmbit d’esta Junta Municipal s’establisquen uns criteris objectius i
pactats, per tal de donar mes transparència a la concessió d’ajudes i subvencions als entitats
del nostre abast.
En la mateixa línia, volem establir criteris objectius i consensuats per a l’atorgament
dels guardons lliurats als Premos Il·lustres.
Recuperar els pressupostos per activitats culturals de la Junta Municipal, com a
mínim restaurant els de l’any 2010.
Establir un Consells de Participació a l’àmbit de la Junta de Munnicipal, per prendre
decisions que incidisquen directament en el veïns i veïnes dels nostres barris.
És necessari que l’ajuntament modifique el reglament de Participació. Per introduir la
celebració del Debats de l’Estat del Districte.
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No vull concloure la meua intervenció sense manifestar la més ferma protesta per no
haver convocat a temps, ni als entitats ni als associacions dels nostres barris, aquesta Junta
Extraordinària.
Manifeste també el meu rebuig a la convocatòria de la Junta Municipal Ordinària fora
dels tèrmit acordats anteriorment per esta Junta. Convocatòria que suposa un intent de reduir la
participació veïnal, disminuir la possibilitat de presentar mocions i preguntes que milloren els
nostres barris. I l’única intenció de buidar de contingut la tasca de les Ajuntes Municipals.
Senyors vocals del PP, Senyora Presidenta de la Junta Municipal, no compten en
nosaltres per fer eixa lletgeta.
A continuació li deixe els nostres propals per aquesta Junta Municipal:

PROPOSTES GRUP SOCIALISTA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
1.
Pla de Xoc contra la desocupació per als Districtes d’aquesta Junta
Municipal. L’Ajuntament demostra la seua falta d’implicació amb la reducció de la
desocupació, dedicant només un escàs 0,7 % del pressupost de la institució. Una ironia la xifra,
si recordem que eixe era el compromís de les Administracions per a “fins socials” (per a ONG).
Eixe és l’interés del PP per combatre la desocupació. Així les coses, els socialistes proposem:
a.
Posar en marxa almenys una Escola Taller dins de l’àmbit de la Junta, ampliable
a una per Districte en un futur.
b.
Obertura de bosses de treball de desempleats de la Junta Municipal, per a la
realització de tasques dins del nostre entorn: neteges extraordinàries, rehabilitació d’alqueries
de propietat municipal i del seu entorn, etc.
c.
Creació d’Aules de reinserció laboral, dins d’un projecte major ( Escola
d’Integració Ocupacional), aprofitant els espais de les Universitats Populars que no s’empren.
Amb formació adequada a l’oferta de treball generada en la ciutat. Cal aconseguir major
ocupabilitat dels nostres veïns i veïnes.
2.
Pla d’Acció Comercial. L’Ajuntament ha de reunir-se per a reactivar el Comerç
en els nostres Districtes. Establint amb els implicats, a través de les seues associacions, un pla
de reactivació que pose fi a la sagnia que suposa el tancament de comerços en la nostra Junta
Municipal.
a.
Pactar amb els afectats la liberalització d’horaris atenent a les demandes de cada
zona.
b.
Des de la Junta Municipal s’instarà a l’Ajuntament a agilitzar i facilitar, a través
de línies de crèdit blanes, la rehabilitació de locals comercials. Fent-los més atractius i els
permetent posar al dia les seues instal·lacions comerciants.
c.
Establir campanyes periòdiques de promoció del xicotet comerç i dels mercats
municipals de l’àmbit d’esta Junta. Col·laborant amb els implicats i les seues associacions, no a
les seues esquenes.
d.
Els Mercats Municipals també precisen un Pla de reactivació propi, per la qual
cosa proposem un Pla d’Actualització de les seues instal·lacions i millores en les seues
infraestructures.
e.
Establir consensuat amb els afectats un horari més competitiu per als mercats que
ho sol·liciten, podent obrir a les vesprades, si així ho estimen els interessats.
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f.
Crear un Pla de reactivació econòmica per a la zona de l’Hospital La Fe de
Campanar, ara deprimida a causa del tancament de la pràctica totalitat de les seues
instal·lacions per part de la Generalitat.
3.

Rehabilitació i posada en valor del patrimoni del nostre entorn

a.
Cal delimitar zones de la nostra Junta Municipal més degradades, per a acollirnos així a les ajudes del Pla Estatal de Vivenda i Rehabilitació.
b.
Recuperar el Pla d’ajudes a la rehabilitació de fatxades. Cal ampliar la seua
aplicació a tots els edificis de la ciutat amb més de 40 anys d’antiguitat, per a evitar
l’envelliment del parc de vivendes. Ajudant a les comunitats de veïns més necessitades.
L’activitat econòmica i l’ocupació que genera esta acció és considerable.
c.
Establir un pla de rehabilitació i expropiació (quan procedisca) del nostre
patrimoni arquitectònic: el Xalet de l’Americà, les alqueries del Moro i la Torre, el Setrill de
Marxalenes, la Fàbrica de La Ceramo o l’Alqueria del Rei o l’entorn de la Biblioteca de Sant
Miquel dels Reis, entre altres edificis.

SERVICIS PÚBLICS BÀSICS
4.
Fomentar la mobilitat sostenible entre/en els districtes d’esta Junta
Municipal.
a.
Creant una xarxa intercomunicada de carril-bici, que no supose una minva d’espai
per al trànsit dels vianants. Amb eliminació d’absurds itineraris que acaben en parets com en
l’entorn del Carrer la Safor (zona de Mediamarkt).
La convivència entre el vianant i el/la ciclista és necessària i convenient.
b.
Recuperar línies de l’EMT que han deixat de prestar servici, com la L21, així com
incrementar la freqüència de pas de les L26 i L64.
5.
Ocupar, encara que siga provisionalment, els espais buits de la ciutat (solars)
amb projectes i propostes aprovades pels veïns.
6.
“Contracte família”. Instar des de l’Òrgan de Govern d’esta Junta Municipal la
convocatòria d’ajudes per part de l’ajuntament en 2014 per a l’àmbit escolar. Ha d’arreplegar
les tres possibles prestacions més demanades per les famílies: menjador, transport i material
escolar.
7.
Avaluació de la xarxa de centres escolars i Pla de rehabilitació. És
imprescindible la revisió de tots els centres de l’àmbit d’esta Junta Municipal que compten amb
més de vint anys. Instar des de la mateixa a què l’Ajuntament marque un pla d’actuació de
rehabilitació dels dits centres, amb un pressupost extraordinari per a l’any 2014. Exigint a la
Generalitat que complisca les seues obligacions amb estos centres, pel que fa a inversions
dotacionals en els mateixos.
a.
És necessària l’obertura dels menjadors escolars durant tot l’any, així com l’accés
a servicis de transport i oci municipals a tots els xiquets i jóvens de la nostra ciutat.
b.

Especial atenció a:

i.
Col·legi Públic Ciutat Fallera. Eliminació del perill de la zona de l’antiga piscina,
per exemple.
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ii.
Col·legi Públic (Elías Tormo) Arquitecte Santiago Calatrava: Millora i adequació
de l’accés al col·legi que evite les actuals situacions de perill per als xiquets i xiquetes.
iii. Col·legi Públic Torrefiel: Manteniment de les instal·lacions sanitàries (lavabos)
del col·legi.
iv.

Col·legi Públic Antonio Machado: Manteniment de la zona de recreació.

Entre altres.
8.
Lluita contra la violència de gènere. Prevenció i sensibilització de les actituds
masclistes i de la violència de gènere en les escoles.
A pesar que el projecte de racionalització de l’administració local elimina la
competència municipal, proposem que la Policia de Barri puga oferir un servici addicional, de
protecció i vigilància a les dones objecte de violència, en col·laboració amb el CNP.
9.
Neteja de barris i manteniment de parcs i jardins. Reconduir els pressupostos
perquè la partida de neteja recobre els nivells de gasto de l’any 2011 i permeta una adequada
neteja i neteja dels nostres carrers. Així com recobrar el nivell de manteniment dels parcs i
jardins de la zona d’influència d’esta Junta Municipal, que s’estan deteriorant.
10. Recuperació de l’Hospital La Fe de Campanar. Instar a l’ajuntament a què
exigisca a la Generalitat un pla de viabilitat per a la recuperació de l’Hospital. I tornar als
afectats el servici hospitalari que tenien en les mateixes condicions d’ús que abans del seu
tancament.

TRANSPARÈNCIA, GESTIÓ EFICAÇ I PARTICIPACIÓ
11.

Comissió de Cultura de la Junta Municipal de Trànsits.

a.
Establir criteris objectius per a la concessió de les ajudes i subvencions que atorga
la Junta a les diferents entitats culturals, ja siguen cíviques o socials. Redistribució de les
esmentades ajudes perquè s’arribe a més entitats i rotació d’esta concessió perquè totes es
vegen beneficiades. Publicitant a més la decisió de la Junta per a coneixement de tots els
afectats.
b.
Establir criteris objectius i consensuats per a la concessió dels guardons
“d’il·lustres” que atorga la Junta evitant així la discrecionalitat, que fins ara es mostra en la
concessió dels mateixos.
12.

Pressupostos de la Junta Municipal.

a.
Les Juntes Municipals de Districte són òrgans de descentralització del Govern
Municipal i per tant el seu objectiu ha de ser gestionar pressupost social. Considerant que són
òrgans pròxims a la ciutadania poden fer-ho de forma més eficaç, per la qual cosa proposem
que l’Ajuntament torne a la Junta Municipal la partida descentralitzada de les subvencions, en
almenys la mateixa quantitat que en el 2010, amb el corresponent increment del IPC fins a
l’any 2014.
13. Consells de participació. Fomentar la participació ciutadana a través de fòrums
dins de la Junta Municipal que permeten decidir sobre assumptes com l’ús d’espais Municipals
de la Junta de Districte, per exemple les alqueries o els solars.
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14. Establir un Consell Social de la Junta Municipal per a donar-li el paper actiu
que li correspon, en la definició de polítiques per al nostre àmbit d’actuació i alineat amb el
Consell Social de la ciutat.
Instar a l’Ajuntament a què Modifique el reglament de Participació, per a introduir la
celebració del Debat de l’Estat dels Districtes en els Plens de les Juntes Municipals, de forma
anual i programada.
Pren la paraula la Presidenta de la Junta Municipal que comença la seua intervenció
saludant als presents i exposa que:
Tots els trimestres parlem i debatem sobre les distintes qüestions que afecten esta junta.
En esta ocasió, en este ple extraordinari vaig a exposar-los la transformació positiva que ha
experimentat València en els últims anys, i en particular els barris i pedanies de Trànsits.
I esta transformació ha sigut gràcies a l’enorme esforç dels seus ciutadans, de les seues
qualitats i capacitats.
Des de l’equip de Govern treballem i hem treballat per a millorar els servicis i
equipaments que han demanat els veïns del Districte de Trànsits, i açò ha fet possible que inclús
en moments com els actuals, de grans dificultats econòmiques, si bé a un ritme menys accelerat,
continuem avançant i continuem cap avant.
Sabem que la situació actual tan difícil està afectant l’esdevindre diari dels valencians,
que, com la resta dels espanyols i del món, estan sentint els efectes de la crisi.
Però les dades econòmiques mostren una millora progressiva, El PIB per segon
trimestre consecutiu ha crescut un 0,1% i això es notarà en creació d’ocupació i en el futur
d’este país.
La xifra de parats disminuïx progressivament. La desocupació registrat en este mes de
novembre baixa en 9 comunitats autònomes, encapçalada per la Comunitat Valenciana (-8.329),
Quant a les províncies, la desocupació registrat descendix en 25, entre les que destaquen:
València (-6.005), Còrdova (-3.358) i Castelló (-2.798). I dins de poc de temps eixa millora en
els indicadors es podrà veure en el dia a dia de les persones que viuen en la nostra ciutat.
Durant estos últims 20 anys s’han creat multitud d’equipaments i servicis. Per
descomptat queden coses per fer, però si pensem un poc com estaven estos barris fa uns anys….
Quals són eixos equipaments i servicis en els barris i pedanies del districte de Trànsits?
ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS
1.
Renovació d’enllumenat en diferents carrers de tots els districtes que componen la Junta
Municipal i en molts barris complets com Trinitat, Benimámet, Carpesa, Borbotó, Benifaraig, Poble Nou,
Casas de Barcena amb una inversió en enllumenat públic pròxima als 9 milions de €.
2.

Noves infraestructures d’enllumenat en Av. Peset Aleixandre

3.

Noves infraestructures d’enllumenat en Av. Primat Reig

4.

Renovació d’enllumenat en C/. Maximiliano Thous, C/. Bilbao i altres

5.

Font ornamental Pare urbà/ Hnos Fabrilo

6.

Renovació enllumenat en Av. Burjassot i Av. Equador

7.

Renovació d’enllumenat en Av. Constitució
BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. 17 centres

1.

Centre Municipal de Servicis Socials Campanar .
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2.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Tendetes.

3.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors El Calvari.

4.
Residència i Centre de Dia per a Discapacitats Psíquics Profunds La Nostra Casa (abans
Alqueria de Chover).
5.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Sant Pau.

6.

Centre Municipal d’Activitats per a persones Majors Trinitat

7.

Punt de Trobada Familiar, que és un referent a la Comunitat Valenciana

8.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Marxalenes (Casa Lluna).

9.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Salvador Allende.

10.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Nou Benicalap (Jubiocio).

11.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Benicalap.

12.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Benifaraig.

13.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Poble Nou

14.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Massarrojos

15.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Borbotó

16.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors en Beniferri.

17.

Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Benimàmet. Xalet de Puchades.
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BOMBERS
•

Parc de Bombers Campanar-Benicalap

•

Xarxa Contra Incendis.

Comentario [Salt4.d.t68]: _c
lau=Campanar-Benicalap_
_numalts=0_
_txtdu=Campanar-Benicalap_
_txtpro=Campanar-Benicalap_
_error=_
_npretro=0_

CEMENTERIS
•

Remodelació Cementeri Campanar.

•

Remodelació Cementeri de Massarrojos.

•

Remodelació Cementeri Benimàmet i Millores Capilla.
CICLE INTEGRAL De l’AIGUA. Fins a 16 actuacions.

1.
milions de €.
2.

Ampliació i renovació xarxa d’aigua potable. S’ha realitzat una inversió superior als 50
Projecte de millora de clavegueram en barris de Campanar, Jaume Roig i la Creu del Grau

3.
Projecte de Setembre de 2008 per a la millora del sistema de telecomandament i grup
electrogen del pas inferior de Campanar - manuel de Falla.
4.

Canonada Baixa Pressió Campanar.

5.

Clavegueram del barri de Tendetes-El Calvari

6.

Millores en el clavegueram dels barris Tendent i Calvari.

7.

Col·lector Parc de Capçalera.

8.

Desdoblament del Col·lector Nord Assarb entre Beniferri i el Parc de Capçalera.
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9.
Rodrigo.

Desviació i reposició de séquia Ronda Nord de València tram Paterna - Av. Mestre

10.

Col·lector del Parc de Marxalenes.

11.

Col·lector en Av. Constitució.

12.
S’ha realitzat el Sanejament integral en diferents barris com Marxalenes, Morverdre,
Tormos, Sant Antoni, Ciutat Fallera, Poble Nou, Carpesa, Casas de Bárcena, Borbotó, Massarrojos,
Benimámet, Beniferri...
13.

Col·lector nord Llit sector I.

14.

Col·lector nord llit sector II.

15.

Col·lector Av. Joan XXIII.

16.

Cubrimiento séquies pedanies nord.
CIRCULACIÓ I TRANSPORTS. 8 aparcaments
COMERÇ I ABASTIMENTS

1.

Remodelació Mercat Municipal de Torrefiel.

2.

Remodelació Mercat Municipal de Benicalap.

3.

Remodelació Mercat Municipal de Benimàmet.
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, SANITAT I LABORATORI

1.

Centre de Salut Valencia-Tendetes.

2.

Centre de Salut Campanar.

3.
Rehabilitació de l’Alqueria de Solache per a Centre Sociocultural de Promoció de la salut
en Adolescents.
4.

Centre de Salut de València Benicalap (antic C.S. Miguel Servet).

5.

Centre de Salut de València Benicalap Sud, Av. Joan XIII amb C/ Castellonet

6.

Consultori auxiliar de Poble Nou.

7.

Consultori auxiliar de Carpesa.

8.

Consultori Auxiliar Casas de Bárcena.

9.

Consultori Auxiliar en Massarrojos.

10.

Depòsit Municipal Animals – Zoològic.

11.

Barreres Acústiques Col·legi Comunitat Valenciana.

12.

Barreres Acústiques Col·legi Francisco Giner dels Rius.

13.

Consultori auxiliar de Benifaraig
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CULTURA: 8 biblioteques
1.

Biblioteca Pública Francesc Almela i Vives.

2.

Biblioteca Municipal Joanot Martorell-Alquería Barrinto. Parc de Marxalenes.

3.

Casa Museu Concha Piquer

4.

Remodelació del Museu Municipal de Ciències Naturals.
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5.

Biblioteca Vicent Tortosa i Biosca.

6.

Reforma Biblioteca Municipal Teodor Llorente. Xalet de Panach

7.

Biblioteca Municipal Joan de Timoneda. Alqueria de Beniferri.

8.

Biblioteca Isabel de Villena.

ESPORTS. Més de 25 instal·lacions esportives
EDUCACIÓ I UNIVERSITAT POPULAR
1.

C. P. Campanar (Adequació amb ampliació).

2.

Escola Infantil de 0 a 3 anys Sant Pau.

3.

C.P. Doctor Olóriz (Ampliació).

4.

IES Benlliure (Reposició) (NOU).

5.

Universitat Popular Morvedre (Adequació).

6.

Escola Infantil de 0 a 3 anys Benicalap.

7.

IES Benicalap (NOU).

8.

Universitat Popular Benicalap.

9.

Universitat Popular de Benifaraig

10.

Universitat Popular de Carpesa

11.

Universitat Popular de Massarrojos

12.

Universitat Popular de Borbotó

13.

Universitat Popular de Benimàmet-Beniferri.

14.

Col·legis de Benifaraig (obres de millora)

15.

Col·legis en Benimámet (obres de millora)
OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS

•

Centre de Promoció d’Ocupació. Alqueria de Rics. Escola Cintura.
INNOVACIÓ

•

S’ha cablejat amb fibra òptica tots els barris dels districtes que componen esta Junta.
JOVENTUT

•

Centre de Joventut de Campanar. Antiga Alqueria de Benlloch.

•

Aula de la Naturaleza-Alquería Félix

•

Centre de Joventut Trinitat.

•

Centre de Joventut Benicalap. Parc de Benicalap.
ORDENACIÓ URBANA

1.

Obertura de més de 20 taps urbanístics

2.

Centre Històric de Campanar: (reurbanització)
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3.
Renovació voreres i calçades en diversos barris: Campanar, Benicalap, Tendetes, El
Calvari, Tormos, Marxalenes, Sant Pau, Morvedre, Trinitat, Sant Antoni, Benicalap...
4.

Connexió de l’Av. Portugal i carrers adjacents.

5.
Aleixandre

Renovació d’infraestructures viàries amb paviment fonoabsorbente en Av. Peset

6.

Pla Camins Rurals Mauella-Bárcena.

7.

Pla Camins Rurals Borbotó-Massarrojos.

8.

Centre Històric: nuclis històrics Benimàmet-Beniferri (reurbanització).
PARCS I JARDINS. Més de 100 parcs i jardins.
PATRIMONI I GESTIÓ PATRIMONIAL

1.
Museu Municipal del Trenet. Parc de Marxalenes. Cotxeres del XIX. Rehabilitació de les
Antigues Cotxeres de FGV
2.

Rehabilitació de l’Alqueria del Foraster. Parc de Marxalenes.

3.

Pont de Trinidad (Restauració).
PEDANIES

•

Alcaldia de Benifaraig (inclou CAPM, UP i CS)

•

Alcaldia de Barri de Poble Nou

•

Alcaldia de Barri de Carpesa

•

Alcaldia de Barri de Cases de Bàrcena

•

Reforma Alcaldia de Barri de Massarrojos

•

Alcaldia de Barri Borbotó (Ampliació i millora)

•

Reforma Alcaldia Benimámet-Beniferri

•

Pla Anual de nuclis per a millora de les pedanies en totes les pedanies

•

Pla Camins Rurals en totes les pedanies.
POLICIA LOCAL

•

Unitat de Districte 8 Campanar-Benimàmet. Rehabilitació Molí del Sol.
URBANISME

•
S’han realitzat Diverses actuacions urbanístiques (PAÍS) per un valor superior a 80
milions de €, però gran part d’esta inversió va a càrrec dels agents urbanitzadors.
D’altra banda, s’ha fet una inversió de més de 400 milions d’euros i més de 1.000
intervencions que ens han permés recuperar el patrimoni històric i cultural d’esta ciutat.
I per descomptat, les nostres pedanies nort i oest on s’han fet inversions molt
importants i s’ha augmentat la qualitat de vida, les dotacions i els equipaments que aquells
veïns també tenen dret com els del centre de la ciutat, cosa que vostés van mantindre oblidat
mentres van governar.
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Les pedanies no tenien els equipaments bàsics, a manera d’exemple, i el es de primera
mà. En Poble Nou, no hi havia clavegueram, ni enllumenat públic, els camins rurals i séquies
estaven de la mà de Déu, l’AAVV, el metge, la comissió de festes es reunien en el pis de dalt
de l’Església. Ara hi ha una Alcaldia i local multiusos en cada una de les pedanies Nort, passa
visita el metge, pediatre, hi ha registre d’entrada… policia de barri…
També ens hem esforçat per revitalitzar les nostres festes i tradicions, com a viva
expressió dels nostres més essencials senyals d’identitat.
Continuarem treballant per que la neteja en els nostres barris siga eficaç i eficient. 1
milió d’euros a la setmana de pressupost, mateixos nivells de neteja i en tots els barris ajustantho a les peculiaritats i necessitats de cada barri.
També continuarem treballant perquè València siga una ciutat cada dia més accessible i
còmoda. A més del premi d’Accessibilitat Universal Reina Sofía, acabem d’adherir-nos a la
xarxa de ciutats per l’accessibilitat. A més de treballar en les barreres arquitectòniques tb estem
treballant la comunicació i la informació. I hui tenim la traducció a llenguatge de signes.
Transport públic Esta ciutat té un dels millors transports públics d’Espanya. Les
enquestes de satisfacció mostren que els usuaris donen un notable de valoració.
Per a acabar, simplement dir-los que la nostra responsabilitat, des del govern municipal,
és garantir les condicions perquè estos barris continuen avançant amb un projecte definit, amb
una gestió seriosa, austera i rigorosa.
En el torn de replica per la Sra. Inmaculada Angel Carbonell es manifesta que és cert
que s’ha realitzat coses, però estem ací per a sol·licitar millores en els districtes, així mateix una
reordenació del mapa sanitari, que es va proposar a la Conselleria, però sense resposta per part
d’esta.
Tampoc s’han atés les peticions respecte a l’antiga Fe.
L’Av. Campanar ha estat sense llum durant molt de temps i sense cap justificació.
La neteja de carrers és cada vegada més insuficient, no ha millorat. Hi ha plagues de
rosegadors i La Ceramo i Bombes Res estan en estat de complet abandó i s’haurien de
rehabilitar i utilitzar per a equipaments.
Instal·lacions escolars. Els col·legis són edificis de 50 anys. Necessiten rehabilitació
C/ Sagunt. És un caos urbanístic i no s’arregla.
Pel Sr. Martín Navarro i Vicent es manifesta la seua contrarietat perquè es contesta
ales mocions amb una lectura de l’informe del Servici corresponent.
Reitera la falta d’inversió i manteniment en els col·legis Públics.
L’Institut de Benicalap ha sigut un èxit de la pressió veïnal.
En relació als 100 jardins consideren que no són massa ja que ixen a 5 per any.
Demana una modificació del Reglament de Participació Ciutadana per a una major
participació acabant la seua intervenció
Per la presidència es manifesta que les propostes concretes per als veïns, per als barris
d’esta Junta Municipal, tornen a brillar per la seua absència en este debat. El mateix van fer els
regidors dels seus grups polítics en el Ple municipal sobre l’estat de la ciutat.
Les propostes que van presentar per escrit al final del mateix, només parlen de temes
generals, gens concret… cal fer un pla per a açò, pla per a allò altre…. Potenciació de l’EMT,
Restabliment de la línia L5B (IU) només parla d’eixa línia cap relacionada amb este districte…,
foment del us de la bicicleta, o que és garantisca el transport public en els pedanies (compreels
meus), quelcom que ja fa molts anys que esta en funcionament, Molts plans i cap mes.

Comentario [Salt4.d.t91]: _c
lau=dalt_
_numalts=2_
_txtdu=arriba_
... [30]
_txtpro=dalt_
Comentario [Salt4.d.t92]: _c
lau=passa_
_numalts=2_
_txtdu=pasa_
... [31]
_txtpro=passa_
Comentario [Salt4.d.t93]: _c
lau=registre_
_numalts=3_
_txtdu=registro_
... [32]
_txtpro=registre_
Comentario [Salt4.d.t94]: _c
lau=viva_
_numalts=2_
_txtdu=viva_
... [33]
_txtpro=viva_
Comentario [Salt4.d.t95]: _c
lau=senyals_
_numalts=2_
_txtdu=señas_
... [34]
_txtpro=senyals_
Comentario [Salt4.d.t96]: _c
lau=pressupost_
_numalts=2_
_txtdu=presupuesto_
... [35]
_txtpro=pressupost_
Comentario [Salt4.d.t97]: _c
lau=ajustant-ho_
_numalts=2_
_txtdu=ajustándolo_
... [36]
_txtpro=ajustant-ho_
Comentario [Salt4.d.t98]: _c
lau=acabem_
_numalts=2_
_txtdu=acabamos_
... [37]
_txtpro=acabem_
Comentario [Salt4.d.t99]: _c
lau=tb_
_numalts=0_
_txtdu=tb_
... [38]
_txtpro=tb_
Comentario [Salt4.d.t100]: _
clau=Transport_
_numalts=2_
_txtdu=Transporte_
... [39]
_txtpro=Transport_
Comentario [Salt4.d.t101]: _
clau=Inmaculada_
_numalts=2_
_txtdu=Inmaculada_
... [40]
_txtpro=Inmaculada_
Comentario [Salt4.d.t102]: _
clau=coses_
_numalts=2_
_txtdu=cosas_
... [41]
_txtpro=coses_
Comentario [Salt4.d.t103]: _
clau=ixen_
_numalts=2_
_txtdu=salen_
... [42]
_txtpro=ixen_
Comentario [Salt4.d.t104]: _
clau=només_
_numalts=3_
_txtdu=solo_
... [43]
_txtpro=només_
Comentario [Salt4.d.t105]: _
clau=només_
_numalts=3_
_txtdu=solo_
... [44]
_txtpro=només_
Comentario [Salt4.d.t106]: _
clau=public_
_numalts=0_
_txtdu=public_
... [45]
_txtpro=public_
Comentario [Salt4.d.t107]: _
clau=quelcom_
_numalts=2_
_txtdu=algo_
... [46]
_txtpro=quelcom_

Saben vostés, el grup socialista els que van aprovar els deshaucios express, perquè la
seua proposta i llig textualment la seua proposta en relació a açò: “Lluita contra els deshaucios,
augmentant també les ajudes d’emergència, actualment del tot insuficients…”.
I molt parlar de la Marina, el Cabanyal. Però dels barris i pedanies del districte de
Trànsits poc o res.
NETEJA COL·LEGIS.Manteniment i neteja dels col·legis, ja ho hem debatut en nombroses ocasions i fins al
sindic de greuges ha notificat que les actuacions de l’ajuntament han sigut adequades. Però per
descomptat continuarem estant ací i solucionant els problemes i atenent a les necessitats que
ens traslladen els directors dels col·legis i coordinats amb la Conselleria.
NETEJA DELS CARRERS
Des de la delegació de residus sòlids hi ha un contacte permanent no sols amb la
Federació d’Associacions de Veïns de València, sinó que durant tot l’any passat durant dos
mesos sense límit de temps la Regidora Maria Angels Ramón-Llin es va estar reunint amb les
54 associacions de veïns, una a una, sense límit horari, per a explicar-los què es fa en cada barri
i que li digueren què ocorre en el seu barri carrer a carrer i contenidor a contenidor; això ho ha
fet i s’està fent. Això va servir per a establir un llit fluid de comunicació que funciona
perfectament entre empreses adjudicatàries, Ajuntament i veïns, sense llevar-nos cap
responsabilitat de damunt respecte d’això, tenint tots els telèfons i estant en contacte dia a dia
totes les parts. Per tant, analitzem les deficiències, si existixen, les queixes, i les tractem de
millorar amb el diàleg i la participació.
A més de tot això, s’estan realitzant diferents campanyes de conscienciació als
ciutadans però tenint en compte que els protagonistes siguen les associacions de veïns. S’ha
iniciat projecte preventiu per a conscienciar els propietaris dels gossos perquè no embruten els
parcs i carrers. A més, en els Mupis i Canal Bussi hi ha publicitat incitant a la conducta cívica.
BOMBES GENS I CERAMO
Ja s’ha tractat ací per activa i per passiva i per descomptat en les comissions
d’Urbanisme i en el ple de l’Ajuntament.
L’última vegada el 18 de novembre de 2013.
En el pla General de 1988, no sols no li van atorgar cap protecció patrimonial, sinó que
li van atribuir edificabilitat residencial en una part de la parcel·la. L’expropiació té ja resolució
del Jurat provincial d’expropiació, recorreguda i no és ferm de moment.
Mentrestant el Servici de Disciplina urbanística continua actuant per vetlar per la
seguretat de l’immoble i dels vianants, per mitjà d’ordenes d’execució dictades a la propietat i
amb la imposició de multes coercitives, actuacions que es carregaran a la propietat com es fa
en tots els casos.
PATRIMONI
D’altra banda, s’ha fet una inversió de més de 400 milions d’euros i més de 1.000
intervencions que ens han permés recuperar el patrimoni històric i cultural d’esta ciutat.
L’esforç que s’ha fet en recuperació del patrimoni històric i cultural no té parangó en
cap dels governs democràtics d’esta ciutat, en cap
•
Museu Municipal del Trenet. Parc de Marxalenes. Cotxeres del XIX.
Rehabilitació de les Antigues Cotxeres de FGV

Comentario [Salt4.d.t108]: _
clau=deshaucios_
_numalts=0_
_txtdu=deshaucios_
_txtpro=deshaucios_
_error=_
_npretro=0_
Comentario [Salt4.d.t109]: _
clau=express_
_numalts=0_
_txtdu=express_
_txtpro=express_
_error=_
_npretro=0_
Comentario [Salt4.d.t110]: _
clau=perquè_
_numalts=2_
_txtdu=pues_
_txtpro=perquè_
_alt1=1.perquè [indicando causa]_
... [47]
_alt2=2.per tant [indicando
Comentario [Salt4.d.t111]: _
clau=llig_
_numalts=2_
... [48]
_txtdu=leo_
Comentario [Salt4.d.t112]: _
clau=deshaucios_
_numalts=0_
... [49]
_txtdu=deshaucios_
Comentario [Salt4.d.t113]: _
clau=res_
_numalts=3_
... [50]
_txtdu=nada_
Comentario [Salt4.d.t114]: _
clau=ho hem_
_numalts=2_
... [51]
_txtdu=lo hemos_
Comentario [Salt4.d.t115]: _
clau=sindic_
_numalts=0_
... [52]
_txtdu=sindic_
Comentario [Salt4.d.t116]: _
clau=límit_
_numalts=2_
... [53]
_txtdu=tope_
Comentario [Salt4.d.t117]: _
clau=Ramón-Llin_
_numalts=0_
... [54]
_txtdu=Ramón-Llin_
Comentario [Salt4.d.t118]: _
clau=carrer_
_numalts=2_
... [55]
_txtdu=calle_
Comentario [Salt4.d.t119]: _
clau=ho ha_
_numalts=2_
... [56]
_txtdu=lo ha_
Comentario [Salt4.d.t120]: _
clau=llit_
_numalts=2_
... [57]
_txtdu=cauce_
Comentario [Salt4.d.t121]: _
clau=analitzem_
_numalts=2_
... [58]
_txtdu=analizamos_
Comentario [Salt4.d.t122]: _
clau=tractem_
_numalts=2_
... [59]
_txtdu=tratamos_
Comentario [Salt4.d.t123]: _
clau=carrers_
_numalts=2_
... [60]
_txtdu=calles_
Comentario [Salt4.d.t124]: _
clau=ferm_
_numalts=2_
... [61]
_txtdu=firme_
Comentario [Salt4.d.t125]: _
clau=vetlar_
_numalts=2_
... [62]
_txtdu=velar_

•

Rehabilitació de l’Alqueria del Foraster. Parc de Marxalenes

•

Pont de Trinidad (Restauració)

•

Antic vaig moldre del sol. Repten de la policia local.

•

Biblioteca Joanot Martorell en l’Alqueria de Barrinto

•

Alqueria de Ferriols. Marxalenes

•

Alqueria Casa Voro en Marxalenes

Quant al funcionament d’esta Junta de Districte, s’ha donat la paraula a totes les
persones que han volgut participar, hem atés totes les peticions i acudit als diferents llocs dels
barris del districte.
Dir-los també que de les 64 mocions presentades en esta junta de districte esta
legislatura, només han sigut denegades el 15% de les mocions. El 85% de les mateixes han
sigut valorades, informades, traslladades i/o solucionades.
També incidir que la immensa majoria de les propostes, preguntes o mocions
presentades, tant pels grups com pels veïns ja estaven en seguiment, solucionades o en via de
solució per part de les diferents delegacions.
Des del govern municipal, la nostra responsabilitat, és garantir les condicions perquè
esta ciutat continue avançant amb un projecte definit, amb responsabilitat, amb una gestió
seriosa, austera i rigorosa.
I ho fem pensant en les persones, perquè hui més que mai són les persones les que
centren l’acció d’este equip de govern municipal. En cap moment els he sentit parlar de
persones. Són múltiples els recursos i les ajudes que des de la Delegació de Benestar Social
posem a disposició de les persones que ho necessiten: des d’ajudes d’emergència fins a un
servici d’intermediació hipotecària per a donar solució a casos de desdonament, passant per les
beques de menjador, el subministraments d’aliments, el nou menjador social municipal Santa
Cruz de Tenerife, la col·laboració amb el Banc Solidari d’Aliments, etc, etc.
Finalment insistir en el fet que continuarem treballant per València i sobretot per les
persones que viuen en esta ciutat i en particular pels que més ho necessiten en estos moments i
esta Presidenta per les persones que viuen en el Districte de Trànsits.
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I no havent-hi mes temes a tractar s’alça la sessió sent les 17h. m. del dia de la data.
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_clau=tb_
_numalts=0_
_txtdu=tb_
_txtpro=tb_
_error=_
_npretro=0_
Página 16: [39] Comentario [Salt4.d.t100]

_clau=Transport_
_numalts=2_
_txtdu=Transporte_
_txtpro=Transport_
_alt1=1.Transport [substantivo]_
_alt2=2.Transporte [verbo]_
_error=_

_npretro=0_
Página 16: [40] Comentario [Salt4.d.t101]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

_clau=Inmaculada_
_numalts=2_
_txtdu=Inmaculada_
_txtpro=Inmaculada_
_alt1=1.Inmaculada [nombre propio]_
_alt2=2.Immaculada [nombre común]_
_error=_
_npretro=0_
Página 16: [41] Comentario [Salt4.d.t102]

_clau=coses_
_numalts=2_
_txtdu=cosas_
_txtpro=coses_
_alt1=1.coses [substantivo]_
_alt2=2.cuses [verbo]_
_error=_
_npretro=1_
Página 16: [42] Comentario [Salt4.d.t103]

_clau=ixen_
_numalts=2_
_txtdu=salen_
_txtpro=ixen_
_alt1=1.ixen [del verbo 'eixir']_
_alt2=2.salen [del verbo 'salar']_
_error=_
_npretro=0_
Página 16: [43] Comentario [Salt4.d.t104]

_clau=només_
_numalts=3_
_txtdu=solo_
_txtpro=només_
_alt1=1.només [solamente, únicamente, sin otra cosa]_
_alt2=2.sol [único en su especie // sin compañía]_
_alt3=3.solo [en música, ejecutado por un sólo intérprete]_
_error=_
_npretro=0_
Página 16: [44] Comentario [Salt4.d.t105]

Salt4.d.trad

_clau=només_
_numalts=3_
_txtdu=solo_
_txtpro=només_
_alt1=1.només [solamente, únicamente, sin otra cosa]_

11/12/2013 13:13:00

_alt2=2.sol [único en su especie // sin compañía]_
_alt3=3.solo [en música, ejecutado por un sólo intérprete]_
_error=_
_npretro=0_
Página 16: [45] Comentario [Salt4.d.t106]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

_clau=public_
_numalts=0_
_txtdu=public_
_txtpro=public_
_error=_
_npretro=0_
Página 16: [46] Comentario [Salt4.d.t107]

_clau=quelcom_
_numalts=2_
_txtdu=algo_
_txtpro=quelcom_
_alt1=1.quelcom [indefinido]_
_alt2=2.un poc [con un valor cuantitativo]_
_error=_
_npretro=2_
Página 17: [47] Comentario [Salt4.d.t110]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

_clau=perquè_
_numalts=2_
_txtdu=pues_
_txtpro=perquè_
_alt1=1.perquè [indicando causa]_
_alt2=2.per tant [indicando conclusión, consecuencia o duda]_
_error=_
_npretro=0_
Página 17: [48] Comentario [Salt4.d.t111]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

_clau=llig_
_numalts=2_
_txtdu=leo_
_txtpro=llig_
_alt1=1.llig [del verbo 'leer']_
_alt2=2.lleó [signo del zodíaco]_
_error=_
_npretro=1_
Página 17: [49] Comentario [Salt4.d.t112]

_clau=deshaucios_
_numalts=0_
_txtdu=deshaucios_
_txtpro=deshaucios_
_error=_

_npretro=0_
Página 17: [50] Comentario [Salt4.d.t113]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

_clau=res_
_numalts=3_
_txtdu=nada_
_txtpro=res_
_alt1=1.res [ninguna cosa]_
_alt2=2.gens [ninguna cantidad ni medida]_
_alt3=3.nada [forma del verbo 'nadar']_
_error=_
_npretro=4_
Página 17: [51] Comentario [Salt4.d.t114]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

_clau=ho hem_
_numalts=2_
_txtdu=lo hemos_
_txtpro=ho hem_
_alt1=1.ho hem [con un referente neutro]_
_alt2=2.l'hem [con un referente masculino]_
_error=_
_npretro=0_
Página 17: [52] Comentario [Salt4.d.t115]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

_clau=sindic_
_numalts=0_
_txtdu=sindic_
_txtpro=sindic_
_error=_
_npretro=0_
Página 17: [53] Comentario [Salt4.d.t116]

_clau=límit_
_numalts=2_
_txtdu=tope_
_txtpro=límit_
_alt1=1.límit [punto extremo]_
_alt2=2.topall [obstáculo // en el ferrocarril]_
_error=_
_npretro=0_
Página 17: [54] Comentario [Salt4.d.t117]

_clau=Ramón-Llin_
_numalts=0_
_txtdu=Ramón-Llin_
_txtpro=Ramón-Llin_
_error=_
_npretro=0_

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Página 17: [55] Comentario [Salt4.d.t118]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

_clau=carrer_
_numalts=2_
_txtdu=calle_
_txtpro=carrer_
_alt1=1.carrer [substantivo]_
_alt2=2.calle [verbo]_
_error=_
_npretro=0_
Página 17: [56] Comentario [Salt4.d.t119]

_clau=ho ha_
_numalts=2_
_txtdu=lo ha_
_txtpro=ho ha_
_alt1=1.ho ha [con un referente neutro]_
_alt2=2.l'ha [con un referente masculino]_
_error=_
_npretro=0_
Página 17: [57] Comentario [Salt4.d.t120]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

_clau=llit_
_numalts=2_
_txtdu=cauce_
_txtpro=llit_
_alt1=1.llit [lecho de un río]_
_alt2=2.via [procedimiento, vía]_
_error=_
_npretro=4_
Página 17: [58] Comentario [Salt4.d.t121]

_clau=analitzem_
_numalts=2_
_txtdu=analizamos_
_txtpro=analitzem_
_alt1=1.analitzem [presente de indicativo de 'analitzar']_
_alt2=2.vam analitzar [pretérito perfecto de 'analitzar']_
_error=_
_npretro=1_
Página 17: [59] Comentario [Salt4.d.t122]

Salt4.d.trad

_clau=tractem_
_numalts=2_
_txtdu=tratamos_
_txtpro=tractem_
_alt1=1.tractem [presente de indicativo de 'tractar']_
_alt2=2.vam tractar [pretérito perfecto de 'tractar']_
_error=_

11/12/2013 13:13:00

_npretro=1_
Página 17: [60] Comentario [Salt4.d.t123]

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:13:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:14:00

Salt4.d.trad

11/12/2013 13:14:00

_clau=carrers_
_numalts=2_
_txtdu=calles_
_txtpro=carrers_
_alt1=1.carrers [substantivo]_
_alt2=2.calles [verbo]_
_error=_
_npretro=0_
Página 17: [61] Comentario [Salt4.d.t124]

_clau=ferm_
_numalts=2_
_txtdu=firme_
_txtpro=ferm_
_alt1=1.ferm [adjetivo]_
_alt2=2.firme [verbo]_
_error=_
_npretro=0_
Página 17: [62] Comentario [Salt4.d.t125]

_clau=vetlar_
_numalts=2_
_txtdu=velar_
_txtpro=vetlar_
_alt1=1.vetlar [estar despierto // cuidar, vigilar, custodiar]_
_alt2=2.velar [ocultar o disimular // inutilizar una fotografía]_
_error=_
_npretro=1_

