ACTA NÚMERO HUITANTA-DOS CORRESPONENT A LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL
D’EXPOSICIÓ, CELEBRADA EL 9 DE DESEMBRE DE 2013

ASSISTENTS:
President:
D. SILVESTRE SENENT FERRER (PP)
Vicepresident:
D. FELIX CRESPO HELLIN (PP)
Vocals:
Dª MARISOL VIVO LOZANO (PP)
D. JOSE ANTONIO LOPEZ MATEU (PP)
Dª LUCILA TALENS SALAS (PP)
D. ANTONIO RODRIGUEZ PARRILLA (PP)
D. JOSÉ MANUEL ORTA CID (PP)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
D. FRANCISCO ROMERO COLOMER (EU)
D. JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMIS)
Secretari:
D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
No assisteix a la sessió la vocal del PSOE D. Cristina Escribano Garcia.
Assisteix com a convidada la Regidora del PSOE Dª Anaïs Menguzzato.
En la ciutat de València, sent las 16 hores del dia 9 de desembre de
2013, es reunixen a la Seu de la Junta Municipal d’Exposició, en sessió
extraordinària, prèviament citats, els membres del Consell de la Junta Municipal
d’Exposició que dalt es detallen amb el següent Ordre del dia:
- Únic.- Debat de l’estat i situació del Districte.
Prèviament a tractar l'únic punt de l'ordre del dia el Secretari dóna
lectura als articles del Reglament Orgànic del Ple, referits al temps
màxim fixat per a les intervencions dels vocals, i que segons el mateix
no podran superar els 5 minuts en la primera intervenció i els 3 minuts
en la segona.
Fet açò el Sr. President, en aplicació d'aquest Reglament, concedeix la
paraula en primer lloc al vocal de EUPV Sr. Romero, el qual manifesta el
següent:
En primer lloc eleva la seua protesta perquè l'horari fixat per a la sessió
extraordinària impedeix la presència d'algunes persones, i d'altra banda,
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perquè la convocatòria de la sessió ordinària no s'ha realitzat, segons l'aprovat
en el seu moment, l'últim dijous del trimestre, per la qual cosa no ha donat
temps a presentar mocions, i que tot açò el que demostra és que la
descentralització i la participació ciutadana no és alguna cosa real, ja que no
propicia la intervenció dels veïns ni soluciona els seus problemes, que seria el
principal objectiu de les Juntes de Districte. Per tot açò proposa que es canvie
el Reglament i el funcionament de les Juntes.
-

-

-

A continuació pren la paraula el vocal de COMPROMÍS Sr. Ferrá que fa
seues les manifestacions del Sr. Romero, al que afegiria que convocar a
aquestes hores no facilita la participació ciutadana, ni propícia, en
general la mateixa, i menys en temes importants com els pressupostos
municipals.
D'altra banda, es retallen serveis i ajudes i per contra es pugen els
impostos, quan en el seu programa electoral el PP prometia baixar els
mateixos. Com a exemple mostra el rebut de l'IBI, que si escau li ha
suposat un augment del 13% Manifesta també el seu desacord perquè
en l'Acte Institucional d'aquesta Junta solament es va utilitzar el castellà.
Les instal·lacions esportives del Districte de Benimaclet són menors que
en altres districtes de la Ciutat.
I finalment insistir en la defensa del petit comerç, que amb l'obertura en
diumenge, ha sigut greument perjudicat.
Pel PSOE vaig intervenir el vocal Sr. de la Cruz, que manifesta el
següent:
Per a començar critica l'hora fixada per a aquesta sessió, Es tem per
ventura aquest Consell?, Quan el que hauria de fer-se és debatre
democràticament, açò ho considera un insult per a tots.
Si es lligen les actes dels últims 10 anys, els problemes importants del
districte segueixen sense solucionar-se.
Els problemes de la ciutat, després de 22 anys, són els problemes del
PP. Existeixen dues Valències, la d'aparador i la que viu la gent que té
problemes. I ací es recorden els grans temes ja plantejats: el PAI de
Benimaclet, que porta 20 anys paralitzat, No hi ha forma de
desbloquejar-ho?; l’Auditorium Arena; Centre de Salut de Benimaclet,
des de 2007 està aprovada pressupostàriament la seua execució i
encara no s'ha portat a terme, existint solament promeses incomplides;
la neteja dels barris és insuficient així com la dotació dels centres
escolars.
Després d'aquest primer torn d'intervencions, la vocal del PP Sra. Vivo,
respecte al Centre de Salut, d'una banda que la seua execució ja es
troba pressupostada, per una altra aclarir que la informació que va donar
en una sessió anterior cap a referència solament a dades d'una ràtio de
cartilles, i insisteix que aquest és un problema a resoldre per la
Conselleria de Sanitat. D'una altra part volguera portar unes dades que
reflecteixen que els Districtes d'Exposició, Benimaclet i Rascanya han
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experimentat una gran transformació, amb importants inversions en totes
les àrees, des de l'any 1991, com es comprova en el següent quadre:

-

Enllumenat i fonts ornamentals.......………………………..10.088.588,03
Benestar social i integració.....………………………………. 5.051.270,18
Bombers...…………………………………………………… 1.397.218,94
Cicle integral de l’aigua..………………………………….. 50.383.917,19
Circulació i transport.....…………………………………… 28.535.818,01
Comerç i abastiments...........………………………………
30.442,76
Contaminació acústica…...………………………………… 1.216.767,11
Cultura……………………………………………………….. 6.713.990,21
Esports...……………………………………………………… 13.535.161,21
Educació i Universitat Popular.....………………………….. 16.428.289,41
Ocupació..…………………………………………………….. 5.968.486,76
Grans projectes......………………………………………….. 64.315.288,00
Hisenda...……………………………………………………… 243.051,98
Joventut…..……………………………………………………
137.668,81
Ordenació urbana....…………………………………………..43.172.879,09
Palau de la música…..………………………………………...23.745.393,44
Parcs i jardins….........…………………………………………42.682.743,10
Patrimoni i gestió patrimonial.....……………………………..67.778.446,96
Policia Local…………..……………………………………… 1.425.373,33
Urbanisme.…………………………………………………… 33.414.054,14
TOTAL………………..416.264.848,66
En el segon torn d'intervencions o rèplica:

El Sr. Romero expressa que un quart de segle de govern és massa temps
governant,
i
dubta
que
s'hagen
realitzat
tantes
inversions.
D'una altra part, insisteix que les seues demandes no han sigut ateses, excepte
un semàfor que va sol·licitar per al Cementeri i el carril-bici, que van ser votats
en contra i ara el PP els ha realitzat. Insisteix també en la defensa del petit
comerç i manifesta que li agradaria tractar tots aquests temes en una taula
redona.
El Sr, Ferrá afirma que en democràcia les formes són molt importants, i que la
manera de convocar el Consell no ha sigut la correcta, al no consultar amb els
Grups Polítics.
D'altra banda, insisteix novament sobre la falta de neteja en els barris, en la
defensa del petit comerç i que l'augment dels tributs ha sigut superior a la
inflació.
El Sr. de la Cruz afirma que a la Sra. Vivó li han faltat dades, doncs en deute de
l’Ajuntament es mouen 120 milions d'euros a l'any i solament s'inverteixen 30
milions, i que cada dia es paguen 320.00 euros d'interessos als bancs, així com
que es deuen 1.000 milions, on puntualitza el Sr. President que solament són
825 milions, en qualsevol cas, segons el Sr. de la Cruz açò impedeix generar

3

ocupació i inversió per l'Ajuntament. i una actitud de passivitat davant els
problemes pel mateix.
D'altra banda, falta un Pla de Seguretat Vial adequat; el problema plantejat en
l'encreuament dels carrers Vinaròs amb José Mª Pinazo porta 20 anys sense
resoldre i per tant el carrer bloquejat, per tot açò demanda que l'Ajuntament
hauria d'estar més al costat de la gent.
La Sra. Vivó, quant a tot el que s'ha dit recorda que en el Ple de l'Ajuntament,
en la seua sessió de 23 d'octubre de 2013, ja es va plantejar un debat com el
qual ací es planteja, però troba a faltar que ningú haja presentat propostes.
Quant al petit comerç llig un escrit de l'oposició on es discrimina a aquells
comerciants
que
no
atenguen
als
clients
en
valencià.
Per la seua banda el Sr. President fa les següents puntualitzacions:
- La modificació del Reglament aplicable a les Junta Municipals de Districte es
va votar en un Ple de l'Ajuntament per tots els Grups Polítics, i aquest sempre
s'ha aplicat fidelment.
- Quant a l'IBI s'ha pagat el mateix l'any 2011, 2012 i 2013, ja que des de 1997
no s'havia revisat el valor cadastral, i va anar per llei pel que s'ha augmentat un
10% des de 2011.
- Tampoc s'ha negat la participació ciutadana, doncs a tots els veïns se'ls ha
atès i donat contestació als problemes plantejats.
- Respecte a l'hora fixada per a la convocatòries de les sessions, es tracta
d'una facultat del President de la Junta, i així ho estableix el Reglament.
- D'altra banda, els pressupostos municipals els elabora l'equip de govern,
sempre tenint en compte les opinions que es plantegen en les reunions prèvies
celebrades amb les entitats implicades.
Finalment intervé el Sr. Romero de EUPV per a recordar-li al Sr. President que
l'article 80.2 del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament
de València, estableix que les Juntes Municipals de Districte deuen fomentar la
participació ciutadana.
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió, sent les 16,45 hores,
del que com a Secretari done fe.

Vº Bº
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL D’EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ
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