ACTA NÚMERO HUITANTA - QUATRE CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ,
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2014

ASSISTENTS:
President:
D. SILVESTRE SENENT FERRER (PP)
Vicepresident:
D. FELIX CRESPO HELLÍN
Vocals:
Dª MARISOL VIVO LOZANO (PP)
Dª LUCILA TALENS SALAS (PP)
D. GONZALO MAELLA DUBAN (PP)
D. FRANCISCO CUENCA MESEGUER (PP)
Dª EVA CABANELL RIPOLLES (PP)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
Dª CRISTINA ESCRIBANO GARCIA (PSOE)
D. FRANCISCO ROMERO COLOMER (EU)
D. JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMIS)
Secretari:
D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
Assisteixen com a vocals suplents pel Grup Popular: D. Francisco
Cuenca Meseguer, D. Gonzalo Maella Durban i Dª Eva Cabanell Ripolles.
Assisteix com a convidada la Regidora del PSOE Dª Anais Menguzzato.
En la ciutat de València, sent les 18,00 hores del dia 2 d‘Abril de 2014,
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 les actes de les sessions extraordinària i
ordinària anteriors.
2.- Moció del Sr. President sobre activitats culturals 2014, aprovació de la
despesa i de la modificació de crèdit proposada.
3.- Mocions:
- Grup Compromís:1) Defensa del xicotet comerç tradicional al nostre districte;
2) Solucions a la problemàtica de manca de places escolars en línea
valenciana al districte, com és el cas del CEIP Pare Català; 3) Gravació dels
Plens.
- Grup EUPV: 1) Seguretat vial en Av. Valladolid.
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4.- Precs i preguntes:
- Grup Compromís: 1) Previsions en contenidors d’oli vegetal usat en el
districte; 2) Servei de pediatra del Centre de Salut de Benimaclet; 3) Serveis del
Centre de Salut d’Orriols; 4) Criteris de funcionament de la ora en la zona de
Mestalla; 5) Reparació i manteniment de las torres de la Plaza de Zaragoza.
- Grupo EUPV: 1) Cablejat aeri; 2) Accessibilitat a la biblioteca Carola Reig; 3)
Solar al costat del carrer Assagador d’Alboraia, 4) Sobre actes fallers.

1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de les actes de les
sessions anteriors de 9 de desembre de 2013, juntament amb l'ordre del dia de
la present convocatòria, aprovant-les per unanimitat.
2.- MOCIÓ DEL SR. PRESIDENT SOBRE ACTIVITATS CULTURALS 2014,
APROVACIÓ DE LA DESPESA I DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
PROPOSADA.
Es procedeix a la lectura de la moció presentada pel Sr. President, en
els següents termes:
A la vista de la proposta presentada per la Comissió de Cultura de la Junta
Municipal d'Exposició, celebrada el 24 de febrer de 2014, es proposa al Consell
de la Junta l'aprovació de la despesa per un import de //16.303,09//euros
(SETZE MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB NOU CENTIMS), per realitzar
activitats culturals, esportives i assistencials, directament per la Junta o per les
Entitats Col·laboradores l'any 2014, a càrrec de l'aplicació pressupostària CU
130/92400/22609 “Activitats culturals i esportives” i a l'aplicació CU
130/92400/48100 “Premis i beques”, i amb la següent distribució:
. Setmana Cultural del C.M.A.P.M. Districte XIV______ 2.100 euros
. Acte Institucional
1.400 euros
. Concurs de Pintura rapida __________________
750 euros
. Campanya de Nadal
2.200 euros
. Recital Poètic
500 euros
. Carnestoltes Infantil____________________________
1.500 euros
. Un barri que conta la seua pròpia historia - AAVV
de Benimaclet_____________________________
1.553,09 euros
. Festa Clavaris San Jerònim__________________
700 euros
. 75 Aniversari Clavaris del Crist______________
1. 500 euros
. Setmana del Comerç Associat________________
2.200 euros
. Setmana cultural CMAPM Orriols________________
900 euros
. Activitats AAVV Polo y Peyrolón______________
1.000 euros
TOTAL_________ 16.303,09 euros
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Així mateix es proposa realitzar una modificació de crèdit de 380,58
euros de l'aplicació pressupostària de “Premis i beques” a la de “Activitats
culturals i esportives”.
La moció és aprovada amb l'abstenció del Sr. Romero vocal de EUPV,
no perquè està en contra sinó perquè no va poder assistir a la reunió de la
Comissió de Cultura de la Junta en la qual es va proposar les activitats i la
despesa aprovada.

3.- MOCIONS.
GRUP COMPROMÍS:
1) Assumpte: Defensa del xicotet comerç tradicional al nostre
districte.
Propostes: a) Que el Consell de la Junta inste a la Junta de Govern Local a
revocar l’acord de 7 de desembre de 2012, en el sentit d’excloure del mateix
la zona nord (Complex Arena); b) Que es cree una comissió formada por
tots els partits amb representació a la Junta de Districte i per les
organitzacions empresarials que representen al sector, per trobar una
solució que respecte el nostre teixit productiu mediterrani.
Resposta: Des de la Regidoria de Comerç expressen desacord amb els

arguments

presentats

per

aquesta

formació

política.

El Grup Compromís s'escuda en la defensa del xicotet comerç de proximitat,
que diuen serà greument perjudicat per la liberalització d'horaris comercials en
grans superfícies. Referent a això, volem recalcar que la naturalesa del comerç
a la ciutat de València no ha de ser entesa com una operació de summa zero;
el que representa aquesta reestructuració no és sinó una nova alternativa de
consum per a la població valenciana i per als nostres visitants. Una opció que
s'afegeix, no substitueix, a les compres en els petits comerços de barri, que
sempre comptaran amb el respatller d'aquest Ajuntament perquè comporten
l'essència
de
la
ciutat
més
tradicional.
No obstant això, els temps que corren exigeixen d'una adaptació a les noves
tendències comercials. En aquest context, València ha de ser capaç de
mantenir la seva màgia nostàlgica en cada petit racó i alhora conjugar-la amb
unes polítiques encaminades a potenciar l'aprofitament de creixent atractiu
turístic. Per a això, resulta imprescindible avançar cap a una urbs cosmopolita,
que s'equipari a les grans capitals centreeuropees en matèria de liberalització
d'horaris
comercials.
En segon lloc, volem destacar que l'obertura en diumenges i dies festius en les
4 grans zones turístiques no solament està encaminada a afavorir les compres
dels creueristes, com al·legava el Grup Compromís, sinó que es tracta d'una
mesura amb un abast major; una mesura que permet a València treure músculs
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de portes endins, on molts veïns tenen problemes per realitzar les seves
compres en horari convencional a causa del seu treball o altres obligacions,
però també de portes fora, quedant palesa l'auge del prestigi internacional de la
ciutat en les múltiples activitats celebrades en les 4 zones (com per exemple
l'etapa espanyola del circuit “Gelato World Tour”, o algunes de les activitats de
la
“Japan
Week”).
A més, n'hi ha prou amb llegir la premsa per descobrir com les compres dels
turistes s'han incrementat en un 20% des que entrés en vigor la liberalització
horari el passat mes de gener i s'han creat prop de 2.000 llocs de treball en el
sector (en dades dels diaris Levante-EMV i Expansió, a més del portal digital
València News), A través d'aquestes xifres, la realitat contradiu de nou al Grup
Compromís, que afirma que la flexibilització horària no desemboca en un
augment
significatiu
de
la
despesa
dels
turistes.

D'altra banda, la mesura no obliga als comerciants d'aquestes zones a obrir
tots els dies de l'any, com sembla desprendre's de la moció, sinó que els
permet fer-ho si és el seu desig. D'aquesta manera, la seva qualitat i ritme de
vida no es veuen en cap manera alterades, més enllà del que ells considerin
com a acceptable en funció de les seves expectatives laborals.
Per tots aquests motius, considerem que la prèviament esmentada moció no ha
de prosperar, ja que les 4 zones de gran afluència turística estan demostrant
ser un import actiu per a la ciutat en matèria comercial. Més encara quan es
tracta d'una resolució presa fa més de vuit mesos, i que per tant és ferm
d'efectes sobradament provats. No procedeix, doncs, revocar-la.
Després del debat d'aquesta moció, en el qual mostren el seu suport a la
mateixa els grups socialista i de EUPV, se sotmet a votació amb el següent
resultat:
- Vots a favor: 4, els de els vocals del PSOE, Compromís i EUPV.
Vots
en
contra:
7,
els
de
els
vocals
del
PP.
Queda, per tant, rebutjada la moció plantejada.
2) Assumpte: Solucions a la problemàtica de manca de places
escolars en línia valenciana al districte, com en el cas del CEIP Pare
Català
Propostes: a) Que la Junta inste a l'organisme competent de l'Ajuntament
de València, com a titular del Centre Escolar Municipal de Benimaclet,
perquè oferisca a través de la Conselleria d'Educació als pares dels xiquets
recurrents (2 famílies) contra el Projecte Lingüístic del CEIP Pare Català, la
incorporació a aquest Centre situat a 200 metres de l'anterior com a solució
al conflicte existent, i puguen rebre l'ensenyament en castellà; b) Dirigir-se a
l'organisme competent de l'Ajuntament de València, perquè exigisca a les
autoritats educatives que es respecte de manera efectiva el dret de tots els
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pares a poder escollir per als seus fills la llengua curricular per a
l'ensenyament dels seus fills tant en castellà com en valencià, eliminant els
obstacles que de manera efectiva ho impedisquen o dificulten (art. 9.2 CE) i
el respecte de l'art. 6.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana,
que després d'establir que l'idioma valencià és oficial a la Comunitat
Valenciana, igual que ho és el castellà, disposa que “Tots tenen dret a
conèixer-los i a usar-los i a rebre l'ensenyament de l'idioma valencià” fins i
tot als xiquets que han escollit aquesta opció de rebre l'ensenyament en
valencià en el CEIP Pare Català de València.
Resposta: Se significa que el vicepresident i portaveu del Consell, José Císcar,

ha anunciat que existeix un principi d'acord amb l'Associació de Mares i Pares

Després del debat en el qual intervenen tots els grups polítics i la presidenta de
l’AMPA del Col·legi Pare Català , s'aprova, per unanimitat, la moció plantejada.
I d'altra banda, el Sr. President es compromet a intentar solucionar el problema
dels xiquets els pares dels quals han recorregut.
3) Assumte: Gravació dels Plens.
Propostes: a) Que l'Ajuntament grave les sessions de la Junta Municipal
d'Exposició; b) Que els enregistraments de les sessions es publiquen en el
web de l'Ajuntament de València en un apartat visible i especifique per a la
Junta, c) Que es faciliten els mitjans tècnics per a possibilitar gravar els
Plens als ciutadans particulars i entitats que així ho desitgen.
El Reglament Orgànic del Ple, d'aplicació subsidiària en
l'organització i competències de les Juntes, ja preveu en l'article 64 que les
sessions que no hagen sigut declarades secretes tindran difusió pública a
través de mitjans audiovisuals, mitjançant canals telemàtics associats a l'espai
web oficial de l'Ajuntament de València. Les imatges hauran d'estar disponibles
durant el termini de tres mesos des del seu enregistrament.

Resposta:

D'acord amb aquesta previsió i resultant que es tracta d'una proposta efectuada
en diverses Juntes municipals, procediria el seu debat en Junta de Portaveus.
S'accepta per tots els Grups Polítics la proposta feta pel President que aquest
tema es trasllade a la Junta de Portaveus.
-

GRUP EUPV:

1) Assumpte: Seguretat vial en Avg. de Valladolid.
Propostes: a) Conversió de l'Av. Valladolid de Benimaclet en carrer 30; b)
Millora de la senyalització, la visibilitat i el disseny, especialment en els
creus de l'avinguda a través de: 1) Elevació de tots els passos de vianants i
estudiar les prioritats en l'encreuament de carrer Masquefa amb Valladolid,
on la velocitat i la falta de visibilitat ha causat accidents amb lesions greus a
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vianants; 2) Estudi d'instal·lació de semàfors; 3) Ampliació de voreres,
especialment en Emili Baró-Valladolid; 4) Instal·lació de pilons per a impedir
l'aparcament irregular de cotxes, tant en l'Av. Valladolid com en les seues
interseccions amb carrer Mistral, Masquefa i Sant Columbano; 5) Instal·lació
de aparca bicis en la cantonada de Av. Valladolid amb carrer Masquefa; 6)
Estudi de les places d'aparcament i contenidors de residus per a millorar la
visibilitat.
Resposta:
1.- Estant pròxima l'entrada en vigor de la reforma del Reglament General de la
Circulació, una de les novetats de la qual serà l'establiment del límit de velocitat
a 30 km/h en vies urbanes d'un sol carril per sentit, i tractant-se d'una norma
genèrica, no serà necessària la col·locació de senyals en cadascuna dels
carrers
afectats.
2.- S'han mantingut diverses reunions, així com visites al barri per part dels
tècnics del servei competent juntament amb l'Associació de Veïns, en les quals
s'han
arreplegat
i
estudiat
totes
aquestes
peticions.

S'aprova, per unanimitat, la moció presentada, sempre que, com matisa el Sr.
President, la mateixa siga remesa i estudiada per la Delegació de Circulació i
Transports
d'aquest
Ajuntament.
Finalment en aquest punt, es planteja una moció conjunta dels grups PSOE,
Compromís i EUPV, que no es troba en l'ordre del dia de la sessió, però que
s'aprova ser tractada en la mateixa, i que versa sobre el següent:
Assumpte: Repartiment d’aliments per la formació “España 2000” al barri
d’Orriols de forma xenòfoba, racista i discriminatòria, tot això contrari a l’esperit
de la Constitució.
Propostes: a) Respecte als valors que estableix la Constitució de 1978 tals com
la igualtat, la no discriminació i la cerca de la millora de la qualitat de vida de les
ciutadanes i ciutadans, labor a la qual s'han de vincular tant els poders públics
com les entitats benèfiques socials que actuen en el districte, motiu pel qual
se'ls agraeix la seua tasca desenvolupada i perseverança en l'actuació
seguida. b) El Ple del Consell de la Junta de Districte s'adhereix a les critiques
expressades per entitats tan poc sospitoses com “Caritas Diocesana” i “Banc
d'Aliments de València”, etc., contra l'acte racista i xenòfob protagonitzat el
passat dia 29-03-2014, i emplaçar als poders públics a fer complir la legalitat
vigent en aquest tipus d'actes, i si és el cas exigir les responsabilitats que
procedisquen.

En el debat d'aquesta moció es produeixen les següents intervencions:
El Sr. President recorda que per part de l'Ajuntament de València s'han
formulat diverses declaracions institucionals contra l'homofòbia, la xenofòbia i
altres
formes
de
discriminació.
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El Sr. Ferrá, vocal de Compromís, informa que
repetir
aquest
mateix
acte
en
el

“Espanya 2000” té previst
Barri
de
Fontanars.

La regidora Sra. Menguzzato, insisteix que, encara que a nivell de l'Ajuntament
ja s'haja rebutjat aquest tipus d'actes discriminatoris, s'hauria de fer també per
aquesta
Junta.
D'altra banda, el Sr. Ferrá sol·licita que per l'Aj. es controle aquest tipus d'actes
a
nivell
d'autoritzacions.
Pel Sr. Crespo, Vicepresident de la Junta, s'aclareix que aquest tipus d'actes no
estan regulats per la normativa del domini públic, com per exemple quan es fa
el repartiment d'aliments en o en els voltants d'un supermercat, i que únicament
es
fa
un
control
dels
mateixos
per
Policia
Local.
Dit açò, pel Sr. President s'accepta la moció presentada, sempre que aquests
actes xenòfobs o racistes es duguen a terme dins de l'àmbit territorial d'aquesta
Junta, però no més enllà. I d'altra banda, proposa demanar un informe a Policia
Local per a esbrinar que va ocórrer en l'acte que motiva la moció proposada.
4.- PRECS I PREGUNTES.
- GRUP COMPROMÍS:

1) Assumpte: Previsions en contenidors d’oli vegetal usat al districte.
Resposta: Referent a la seua pregunta, a més dels dos contenidors que

cita en el seu escrit el Sr. Ferrà i Pellicer, l'oli domèstic usat pot ser dipositat en
els Ecoparcs Mòbils que, en la zona ocupada pels barris citats, són Comprat de
Torrefiel (C/ Conde Lumiares-Falcons), Mercat Benimaclet (C/ Emili BaróReverend José Martí) i C/ Armando Palacio Valdés-C/ Micer Mascó.
Així mateix, també pot dipositar-se en el Ecoparc Municipal de Vara de Quart.
Finalment, indicar que no ens consta que s'hagen produït problemes de
desbordes o insuficiència en els punts de recollida existents.
2) Assumpte: Servei de pediatra del Centre de Salut de Benimaclet.
Preguntes:
- Hi ha previsió per part de la Consellería de Sanitat de cobrir les places de
metges jubilats?.
- L'Ajuntament de València va a sol·licitar que en els casos de jubilació la
plaça seguisca coberta sempre per un altre professional, i que no es
permeta que la plaça s'amortitze, perdent qualitat en l'atenció dels xicotets?.
Resposta: La Conselleria de Sanitat té previst, per regla general, cobrir totes les

places de metge de família i pediatria una vegada el professional haja complit
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l'edat de jubilació o ben haja acabat el període de prolongació de la vida laboral
fins als 70 anys que estableix la normativa regulatòria.
3) Assumpte: Serveis del Centre de Salut d’Orriols.
Preguntes:

- S'han engegat per part de la Conselleria de Sanitat aquests serveis que
estaven previstos en el projecte inicial , i si no s'han engegat en què data
tenen
previst
fer-ho?.
- L'Ajuntament de València va a sol·licitar que aquests serveis s'engeguen al
més prompte possible, fent un seguiment de la seua incorporació?
Resposta: Tècnicament no és un Centre de Salut sinó un consultori auxiliar. Va
ser inaugurat el 5 d'agost del present any. La seua denominació oficial és C.A.
“Arquitecte Tolsà”, en conseqüència, la seua cartera de Servei no és tan
completa
com
la
d'un
Centre
de
Salut.
Aquest Consultori està adscrit al Centre de Salut de capçalera de la Zona
Bàsica de salut denominat “Salvador Allende” i que sí aquesta dotat amb els
mitjans humans i materials esmentades en la pregunta formulada al ple.
Serveis com els de matrona, treballador social, etc, són propis d'un Centre de
Salut i no d'un Consultori Auxiliar.
4) Assumpte: Criteris de funcionamient de l’ORA en la zona de Mestalla.
Preguntes:

- Quines són les directrius que s'utilitzen per a situar zones d'ora en els
diferents carrers i barris?.
- Si es fan servir els mateixos criteris en tots els barris, d'una manera
objectiva i tenint en compte les diferents necessitats dels diferents barris i
en temporada estival
- Quines són aqueixos criteris?.
- Tenen en compte que es podrien suprimir zones d'ora en temporades no
lectives?
Resposta: La implantació del servei d'estacionament ORA en els carrers
d'aquest barri ha sigut com a conseqüència de la sol·licitud formulada pels
comerços d'aquesta zona, promovent així les possibilitats de compartir
aparcament
en
la
zona
entre
comerç
i
residents.

D'altra banda, les places regulades pel servei ORA se suprimeixen, en general,
els dissabtes a la vesprada i festius.
5) Assumpte: Reparació i manteniment de les torres de la Plaça de
Saragossa.
Pregunta: En què data té previst el Consistori que els serveis municipals

responsables comencen de manera urgent les tasques de reparació i
manteniment de la teulada de les torres ( torres de les colles de l'antiga
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estació d'Aragó) i per tant de garantir el manteniment amb la seguretat de
l'espai que les envolta?
Resposta: Respecte a la reparació de la Torreta situada en la part central de la

rotonda s'informa que s'ha requerit a l'Agrupació Professional Càrrega i
Descàrrega de València a fi que procedisca a la reparació de la coberta.
L'altra Torreta correspon al Servei de Serveis Centrals Tècnics el seu
manteniment atès que la mateixa està inclosa de l'annex d'edificis a mantenir
per la contracta.
- GRUP EUPV:
1) Assumpte: Cablejat aeri.
Pregunta: Atès que el cablejat a data d'avui contínua present en les nostres

façanes, en què situació es troben els tràmits administratius?
Resposta: En relació als expedients incoats respecte al cablejat aeri de

telecomunicacions li informe que es va requerir als responsables, amb el
termini legal establit, la reposició a la legalitat, açò és, o bé legalització del
cablejat mitjançant el soterrament ( prèvia sol·licitud de llicència municipal) o bé
la seua retirada.
S'han presentat diverses sol·licituds de soterrament, estant tramitant-se en
l'actualitat.
En l'expedient s'ha redactat la resolució pertinent per a la seua retirada i
posterior sanció en cas que aquesta resolució siga incomplida.
Tot açò en relació als creus de via pública. En relació als cablejats en façana,
es va recórrer per part de les empreses la competència municipal, estant
pendent de resoldre aquest recurs.
2) Assumpte: Accessibilitat a la biblioteca Carola Reig.
Pregunta: En la passada Junta del mes de juny es va sol·licitar una dotació

pressupostària a la Delegació de Cultura, Com ha sigut el resultat d'aquesta
gestió?
Resposta: S'ha donat trasllat a la Delegació de Cultura, i esperem que al més

prompte possible atenguen el sol·licitat.
3) Assumpte: Solar al costat del carrer Assagador d’Alboraia.
Preguntes:

- Que tipus de maquinària existeix en les naus i qui és el propietari dels
materials
i
infraestructures
presents
en
el
solar?
- Si el propietari dels materials emmagatzemats és l'Aj., Com és la
destinació
que
té
previst
l'Aj.?.
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- Si el propietari és un altre, té permís per a emmagatzemar els materials? I
si ho té durant quant temps i en què condicions?
Resposta: El solar municipal situat en carrer Assagador d'Alboraia s/n, s'ha
vingut utilitzant durant més de 12 anys com a instal·lacions provisionals dels
diferents programes d'ocupació i formació que s'han gestionat des del Servei
d'Ocupació. Es va habilitar quan es van iniciar les actuacions de rehabilitació
en l’Alquería de la Puríssima, que actualment és el Centre de Dia per a
persones
depenents
Puríssima.

1) La tanca metàl·lica del perímetre es posa en peus i es repara periòdicament.
En aquestes dates, està previst el seu condicionament entre els dies 27 i 28.
2) El propietari del material i dels mòduls prefabricats és l'Ajuntament de
València. En les naus i en el solar es troba maquinària de fusteria i material de
construcció i instal·lacions, excedent dels programes d'Escoles Taller, Tallers
d'Ocupació i Cases d'Ofici l'objecte del qual d'actuació ha sigut la rehabilitació
d'edificis, l'execució de carril bici, la realització d'instal·lacions d'energia solar
tèrmica, etc… I la destinació del material ha sigut i és, l'equipament de les
instal·lacions del Centre de Formació d'Emili Baró, on ja es disposa d'un taller
homologat de fusteria, entre uns altres, així com la dotació d'altres tallers en les
dependències del Servei Devesa Albufera, en els vivers municipals. Existeix la
previsió de desallotjar abans del mes d'agost aquest solar, destinant els
materials restants a les instal·lacions de l'Ajuntament de València en Vara de
Quart, per a la seua utilització per l'Oficina Tècnica de Manteniment Municipal.
4) Assumpte: Sobre actes fallers.
Preguntes:

- Des del 4 de març una carpa ha estat tancant un sentit de l'Av. de
Valladolid i des del 6 de març una altra carpa ha tancat la connexió
d'aquesta avinguda amb l'entrada i eixida al corredor nord, malgrat ser un
punt amb bastant trànsit. Ambdues carpes van romandre tancades durant
diversos dies. Que criteris s'han seguit per a autoritzar aquestes
instal·lacions?
- El dissabte 8 de març a la vesprada una comissió fallera (Mistral-Murta) va
organitzar una cercavila sense que es tinga constància de cap avís previ,
sense presència de la Policia Local i sense personal voluntari per a informar
a la gent i desviar el transite, amb la conseqüència de bloquejar el transite,
amb l'embut corresponent durant més de 20 minutos en els carrers Mistral i
Utiel, afectant fins i tot a l'autobús nº 10. Des que dia es considera l'inici dels
actes fallers que suposen un tall i/o un tancament dels carrers? , Que
mesures es demanen als organitzadors d'aquestes cercaviles per a garantir
la
seguretat
de
veïns
i
participants?
- Aquest mateix dia es va permetre realitzar una revetla en la Plaça de
Benimaclet amb un lloc de venda de begudes alcohòliques i que deixe com
resultat el lloc ple de brutícia, com possiblement ha informat la
concessionària de la neteja. Tenint en compte aquesta plaça ha patit
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aquesta situació en ocasions prèvies, s'ha sol·licitat o es pensa sol·licitar
responsabilitats als organitzadors?
Resposta: 1. La instal·lació de les carpes s'ha autoritzat, segons el bàndol

d'Alcaldia,
des
del
dia
5
de
març.
Quan una d'elles porta amb si la tramitació d'un expedient adjuntant amb els
informes necessaris, (tràfic, bombers, jardins….) per a la seua autorització.
2. Segons el bàndol dictat, les activitats falleres estan autoritzades des del 7 de
març,
inclosos
desfilades
i
cercaviles.
3. La revetla organitzada per la comissió fallera aquesta autoritzada el 8 de
març. Sent la mateixa la responsable de mantenir neteja la zona durant i així
finalitzar
els
actes.
De totes aquestes preguntes es fa lliurament de la contestació per escrit als
vocals
de
la
Junta
que
les
han
plantejat.

D'altra banda, i sense estar incloses en l'ordre del dia, pel PSOE es formulen
les
següents
preguntes:
1.- Situació del PAI de Benimaclet, després d'haver conegut que el mateix ha
caducat, la qual cosa implica per a aquest districte una falta d'acabat a nivell
urbanístic, amb les seues conseqüències de falta de jardins, instal·lacions
esportives
i
d'altres
serveis
públics.
EL Sr. President aclareix sobre aquest punt que el que ha caducat no és el PAI,
sinó l'adjudicació del mateix a l'agent urbanitzador, de manera que si fins ara es
trobava bloquejat per llei, a partir d'aquest moment queda alliberat, i es
compromet a informar a aquest Consell sobre el mateix en la pròxima sessió.
2.- Hi havia sol·licitud de “Espanya 2000” per a celebrar l'acte de repartiment
d'aliments?, i Per què la Policia no va demanar l'autorització?.
El Sr. Vicepresident insisteix que en un acte social no se sol·licita per ningú
autorització, per aquest motiu la Policia no ho demanara per tenir aquest
caràcter social, encara que sempre parla de suposicions, però que en el cas
d'haver-se sol·licitat oficialment es controlaria com altres actes, i que amb
aquest precedent, de tornar a produir-se, la Policia ho controlaria.
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió, sent les 19,15 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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