ACTA NÚMERO HUITANTA - TRES CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA 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 les 17,30 hores del dia 9 de Desembre de 2013,
es reuneixen en la Seu de la Junta Municipal d'Exposició, en sessió ordinària,
prèviament citats, els membres del Consell de la Junta Municipal d'Exposició
que
a
dalt
es
detallen
amb el
següent
Ordre
del
Dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.- Mocions:
- Grup Compromís:1) Defensa del petit comerç tradicional en el nostre districte;
2) Obres urgents de reparació i manteniment de les torres de la Plaça de
Saragossa; 3) Solucions al col·lapse viari de l'encreuament dels carrers Vinaròs
amb José Mª Pinazo nº 29; 4) Enregistrament dels Plens.
3.- Precs i preguntes:
- Grup Compromís: 1) Millora de la participació ciutadana en l'elaboració dels
pressupostos municipals i de la Junta de Districte; 2) Previsions en contenidors
d'oli vegetal usat en el districte; 3) Servei de pediatria del Centre de Salut de
Benimaclet; 4) Serveis del Centre de Salut d’Orriols.
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Abans de procedir a la lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
sol·liciten la paraula els portaveus dels grups polítics Socialista, CompromÍs i
de EUPV, i manifesten el següent;
- El vocal Sr. de la Cruz, pel grup socialista, expressa el seu desacord per la
convocatòria d'aquest Consell, ja que, segons el règim de sessions aprovat,
aquesta sessió hauria d'haver-se convocat el dijous últim del trimestre, i que
com a conseqüència d'açò no s'han pogut presentar mocions, per la qual cosa
comunica que no participarà en la mateixa, i decideix absentar-se de la sala.
EL Sr. President ho justifica dient que si s'ha convocat aquesta sessió a
continuació de l'extraordinària ha sigut per a economitzar temps.
- El vocal Sr. Ferrá, pel grup compromís, considera igualment que la
convocatòria no és correcta i contravé la confiança davant els grups polítics.
D'altra banda vota en contra de l'acta anterior i decideix retirar les mocions
presentades, d'acord amb l'article 121.2 del Reglament Orgànic del Ple.
Manifesta el seu desig que en la pròxima sessió es recupere la bona voluntat i
el diàleg que es mantenia fins ara, i, per dignitat, decideix també retirar-se de la
sala.
- El vocal Sr. Romero, pel grup EUPV, davant la impossibilitat de presentar
mocions, i per les raons anteriorment exposades pels altres grups, i encara que
no és partidari dels enfrontaments, decideix igualment abandonar la sala.
El Sr. President volguera manifestar que solament en una ocasió s'ha canviat la
data de convocatòria, que sempre ha actuat sense aplicar el Reglament
rigorosament, amb ànim de col·laboració amb tots els grups polítics per al
benestar de la ciutadania, i anuncia que en el mes de gener o febrer de l'any
pròxim es convocarà un Consell per a aprovar un nou règim de sessions.
Sotmesa a votació l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, en absència dels
vocals que s'han retirat de la sala, s'aprova amb els vots de tots els vocals del
PP, President i Vicepresident de la Junta.

2.- MOCIONS.
El segon punt de l'ordre del dia deixa de tractar-se, atès que el vocal del
Grup Compromís va decidir retirar les mocions presentades per a aquesta
sessió.
3.- PRECS i PREGUNTES.
I en el tercer punt tampoc es plantegen les preguntes presentades, pel
mateix
motiu
que
en
el
punt
anterior.

2

Davant aquesta circumstància, la vocal Sra. Vivó dóna contestació únicament a
les preguntes formulades pels veïns i associacions en la sessió anterior o en la
present:
1º.- D. Antonio Pérez, per l’Associació de Veïns de Benimaclet, planteja les
següents peticions:
UN BARRI QUE EXPLICA LA SEUA HISTÒRIA

La nostra petició se centrava en dues qüestions, una que estimem molt senzilla
per part de l'Ajuntament, era el que ens facilitaren els permisos corresponents
per a la instal·lació en les seues façanes de les plaquetes en aquells edificis
que depenguen de l'Ajuntament o de la Conselleria, com són: Junta de Districte
Exposició (Xalet Martí); Col·legi Municipal Benimaclet; Centre Social
Benimaclet; Centre de Dia La Puríssima; Dipòsit de l'Aigua (carrer Enrique
Navarro); Molí de Farinós; Edifici Multi usos (Policia Local); Centre de Majors
(Edifici Multi usos); Col·legi Públic Pare Catalá; Col·legi Públic Carles Salvador;
Institut Ferrer i Guàrdia i Institut Rascanya-Antonio Cañuelo.
Per a la instal·lació de les corresponents plaquetes amb la pàgina web i el codi
QR necessitem el permís de l'Ajuntament o de la Conselleria, no hi ha cap
despesa, el cost i la instal·lació de les plaquetes és a càrrec de la nostra
associació.
L'altra proposada petició nostra era que ens aconseguiren una central
telefònica amb diverses línies amb un telèfon gratuït perquè les persones que
no disposen d'una pensió mitjana puguen accedir a la història del seu barri
sense cost algun per a ells, a aquesta petició ens han contestat lacònicament
indicant que no disposen de centraletes de telèfons.

Resposta: en contestació a les peticions formulades i relativa als models de
senyalització utilitzada en els Edificis Municipals, fan constar que aquesta, en la
seua forma i disposició uniforme en tots i cadascun dels mateixos, deriva d'un
Acord Plenari adoptat sobre aquest tema. No cabent la possibilitat de
senyalístiques diferents en diferents barris en estar tota unificada en tots els
Edificis Municipals.
En relació a la petició de la centraleta, manifestar que en aquests moments no
existeix disponibilitat alguna per a la seua cessió, si la hi hagués en un futur
tindrem present la seua petició i la canalitzarem.
TERRASSES EN LA VIA PÚBLICA

Aquest és un problema que ens està desbordant a tots i que haurem d'afrontar
com es mereix, en aquesta pregunta no hi ha hagut cap resposta, els sol·licitem
que ens faciliten un llistat dels permisos de taules i l'espai, així com els horaris
de tancament dels locals que disposen de terrasses en la via pública, el que
ens van facilitar en el seu moment és el de l'any 2010.
El motiu és que la Policia Local ens sol·licita la nostra col·laboració per a
controlar aquest tipus de mobiliari urbà i nosaltres no podem fer-ho si no
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disposem de les dades prèvies dels permisos que s'hagen facilitat per part de
l'Ajuntament.
Resposta: Des d'aquesta Junta Municipal d'Exposició, com ja es va fer l'any
2010, s'ha proporcionat al President de l'Associació de Veïns D. Antonio Pérez,
llistat de Terrasses en la Via Pública.
NETEJA AL BARRI

Ens contesten que la Regidoria de Neteja ja és coneixedora de la situació, però
nosaltres el que preguntem és què mesures pensen prendre per a aquest
pròxim any davant la caòtica situació de la neteja en el barri en l'esmentada
Regidoria.
Resposta: Des de la Delegació de Cicle Integral de l'Aigua s'informa que no es
disposa del pressupost definitiu per a l'any 2014, no obstant açò es troben en
comunicació amb les empreses concessionàries de cadascuna de les zones
per a la millora del servei.
BOTELLÓ DE LA PLAÇA DE BENIMACLET

En la seua contestació solament indiquen que la Regidoria de Sanitat i de
Neteja ja són coneixedores de la situació, nosaltres necessitem conèixer que
mesures noves van a prendre perquè tant la plaça com les calles confrontants
no patisquen les restes del botelló, és molt important poder informar als veïns
de totes les mesures que es prenguen per part de l'Ajuntament perquè aquests
puguen comprovar que entre tots estem intentant solucionar aquest problema.
Resposta: Davant la problemàtica del “Botelló” en la Pl. de Benimaclet,
l'Intendent D. José Luís Alainez va mantenir una reunió a principis de setembre
de 2013 amb les Associacions veïnals i comercials de Benimaclet, on es va
tractar el tema, manifestant els assistents el seu malestar per les contínues
molèsties que ocasionava la concentració de joves a partir del dimecres,
principalment, i fins al cap de setmana en la Pl. Benimaclet i voltants. Davant
aquesta situació es va dissenyar un Dispositiu Policial durant tota la setmana,
consistent en presència permanent en la Pl. Benimaclet i voltants. En aquest
Servei participa també el C.N.P. En aquesta reunió es va acordar realitzar una
altra reunió de valoració transcorregut un mes.
En l'actualitat podem informar que la situació en la Pl. Benimaclet està
normalitzada, amb una assistència cívica als locals d'Oci de la zona, sense
detectar concentració massiva de persones realitzant “Botelló”, atenent-se
serveis
puntuals
de
forma
immediata
quan
es
produeixen.
En l'últim informe de l'AA.VV de Benimaclet, remès a Policia Local en el mes de
novembre s'indica literalment: “Observem que les molèsties per soroll i botelló
en la Plaça han disminuït enormement. No obstant açò sol·licitem es mantinga
la vigilància sobre aquest tema”.
Per a finalitzar s'informa que per part de la Policia Local, es manté una
vigilància permanent en la zona per a impedir que es tornen a repetir les
molèsties.
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Des del servei de neteja s'han dut a terme les actuacions de neteja i baldeig en
la Pl. de l'Església que ha vingut sol·licitant la Policia Local en el Pla
d'Actuacions Coordinades de tots dos Serveis.
Petició d'una carta en nom del President de la Junta de Districte Exposició de
l'Ajuntament de València fent esment que donen suport el nostre projecte i que
aconsellen concedir permís per a la instal·lació de les plaquetes, tot el cost i la
instal·lació serà a càrrec de la nostra associació, el motiu és per a predisposar
a l'autorització en els diferents edificis particulars.
Resposta: Aquesta carta no procedeix, per no cabre la possibilitat de
senyalístiques diferents en diferents barris en estar tota unificada en tots els
Edificis Municipals per Acord Plenari, segons informen des del servei gestor.
2.- D. Francisco J. Rubio, com a President de la CMAPM, d’Orriols, formula la

següent petició: Ampliació de la zona d'eixida d'emergència, ja que no pot
aparcar el vehicle del Centre de Transfusió de Sang, amb el qual es col·labora
des del Centre de Persones Majors.
Resposta: “La zona d'eixida d'urgència com bé indica el seu nom, és una
eixida per a casos d'evacuació de l'edifici i per tant ha d'estar lliure d'obstacles.
D'altra banda no es considera convenient establir una plaça reservada al
vehicle de transfusió de sang de l'aparcament en el carrer en perjudici dels
veïns.
Per tot açò, se suggereix que es posen en contacte amb la Policia Local a fi
que senyalitzen una zona reservada d'aparcament amb plaques mòbils
exclusivament els dies en què acudeix aquest vehicle.
3.- D. Emiliano Ayuso formula una petició, ja plantejada per la Comunitat de

Propietaris de C/ Alfauir, 20 i 22 i C/ Reverend José Mª Pinazo, 41, per Registre
General d'Entrada d'aquest Ajuntament, a saber: “Revisió del nombre de taules,
horari de tancament i es prenguen les mesures necessàries per a prohibir la
instal·lació de la terrassa de taules i cadires situada en Av. Alfauir nº 20, de
l'establiment denominat “Cafè Cinema”, en la zona de via pública situada en la
C/ Camí Vell d'Alboraia.”
Resposta: Personat el Sr. Ayuso en els locals d'aquesta Junta, se li va
informar el següent:
1.- Que el denominat establiment “Cafè Cinema” té concedida autorització per a
instal·lar taules i cadires en la via pública per Resolució nº Ñ-0392, de data 8 de
febrer de 2013, per a l'ocupació de 32 m2 (8 taules i 32 cadires) a nom de D.
Sorin Vasile Toma, en C/ Alfauir, nº 20.
2.- Que sobre la base de la denúncia plantejada per Dª Alicia Costa Gargallo,
Administradora de la Comunitat de Propietaris Alfauir 20-22 i Rnd. José Mª
Pinazo, 41, sobre molèsties patides pels veïns en la zona ocupada per taules i
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cadires recaient a la C/ Camí Vell d'Alboraia, i la seua petició que es prenguen
les mesures per a prohibir la instal·lació d'aquesta terrassa en aquest carrer;
així com la petició formulada pel Sr. Ayuso en Consell de la Junta de 26-092013, es va remetre citació al titular indicat en un intent de resoldre el conflicte
d'interessos
plantejat,
en
data
1
d'Octubre
de
2013.
3.- Personat en aquestes dependències el titular de la terrassa D. Sorin Vasile
Toma, se li va informar de la situació plantejada i se li va suggerir que es
posara en contacte amb la citada Administradora de la Comunitat en l'intent
d'arribar a un acord entre ambdues parts, i en concret sobre la possible no
instal·lació de taules i cadires en C/ Camí Vell d'Alboraia, donades les molèsties
produïdes. Tot açò sense perjudici que una còpia de la citada instància de
denúncia fóra remesa a Policia Local a fi de fer un seguiment i comprovar si es
compleixen totes les condicions establides en l'Ordenança d'ocupació de taules
i cadires en la via pública, i en cas d'incompliment la imposició de possibles
sancions
pel
Servei
Central
del
Procediment
Sancionador.
4.- A data d'avui es desconeix si les parts en conflicte hauran arribat a algun
acord.
4.- D. Pedro Sillass formula la següent petició: Major control, per part de la

Policia

Local,

dels

excrements

de

gossos

en

la

via

pública.

Resposta: en primer lloc dir que des de la policia de Barri d'aquesta Unitat de
Districte es ve prestant un servei de vigilància diària i programada d'aquelles
zones (parcs, etc.) que es consideren mes sensibles a aquesta infracció, amb
l'establiment de controls de cans a diferents hores del dia, de manera que com
a exemple dir que en el barri de Benimaclet durant aquest passat mes
d'octubre s'han establit al voltant de 90 vigilàncies d'almenys trenta minuts, així
com 10 controls específics de gossos, que han suposat la denúncia de 10
usuaris.
A més, des de la Prefectura d'aquesta Unitat de Districte, s'ha impulsat una
campanya de conscienciació amb la col·laboració de les *AAVV de Benimaclet i
San José i la Col·laboració de Benimaclet i Pla del Real, mitjançant la qual
s'han repartit cartells de conscienciació i s'han dut a terme dues xarrades a les
veïnes forquetes d'animals de companyia d'aquestes demarcacions, amb una
assistència
que
ha
superat
el
centenar
de
persones.
Altres actuacions que referent a açò es realitzen en aquesta Unitat de Districte,
amb la finalitat de conscienciar als usuaris que passegen els seus cans per les
vies públiques és la implantació de persones que col·laborant amb aquesta
Policia Local es troben en alguns dels parcs i zones sensibles repartint fulles
informatives sobre la necessitat de portar els gossos subjectes per corretja i la
recollida de les deposicions o excrements cas de fer-ho en via pública.
Finalment, significar que com vulga que aquest és un assumpte que preocupa
a la Prefectura de la Policia Local de València, entre els dies 11 i 30 de
novembre per part d'aquesta Policia Local es va implantar una CAMPANYA DE
CONTROL SOBRE ANIMALS CANINS, amb l'establiment de controls
específics de correcció d'aquestes conductes.
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Resultaria de gran interès per als responsables d'aquesta Unitat de Districte, la
possibilitat que el Sr. Pedro SILLAS especifique els llocs concrets, si els hi
hagués, on aprecia una major incidència d'aquests excrements, amb la finalitat
de poder arbitrar un major control sobre les mateixes.
5.- Dª Adelaida Milla, Presidenta de la AAVV Polo i Peyrolón, reitera les
següents peticions:

a) Que el rebaixament que es va fer en l'eixida de garatge del nº 26 de C/
Polo i Peyrolón, es repose al seu estat anterior, doncs ja hi ha hagut
diverses caigudes de persones.
Resposta: s'ha iniciat l'expedient per a la reparació de forma subsidiària
per part de l'Ajuntament.
b) Que es repose al seu lloc originari el banc situat en C/ Polo i Peyrolón
entre el nº 26 i C/ Caravaca, és a dir, a l'ombra i no al sol com està ara,
per a benestar de les persones majors.
Resposta: reitere la contestació del passat 27 de desembre de 2012, es
van col·locar a petició de la A.A.V.V. 8 bancs en els carrers del barri,
dels quals 1 d'ells, el referit va ser traslladat uns metres per la concessió
d'una llicència de terrassa d'un bar.
c) Instal·lació d'aparells de mobilitat, que s'haurien d'haver instal·lat en el
parc enfront del Mercadona de C/ Polo i Peyrolón, segons es va notificar
fa més de dos anys.
Resposta: en relació amb el sol·licitat no es considera aconsellable la
instal·lació de jocs bio saludables en l'esmentada plaça ja que l'espai
està destinat a jocs infantils, trànsit de persones i taules i cadires dels
establiments que existeixen.
Es considera que ja no procedeix instal·lar més elements en la citada
plaça atenent que han de respectar-se els passos de vehicles
d'emergència.
No obstant açò davant la petició formulada s'estudiaren espais
alternatius pròxims a aquest emplaçament sempre que complisquen la
normativa vigent.
De totes aquestes contestacions es fa lliurament per escrit a tots els veïns
i associacions presents que les van formular.
Finalment, el Sr. President felicita el Nadal a tots els membres de la Junta,
veïns i associacions presents i absents.
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió, sent les 18,00 hores,
del que com a Secretari done fe.
Vº Bº
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EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL D’EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ
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