ACTA NÚMERO HUITANTA - HUIT CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ,
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2015
ASSISTENTS:
President:
D. SILVESTRE SENENT FERRER (PP)
Vicepresident:
D. FELIX CRESPO HELLÍN (PP)
Vocals:
Dª MARISOL VIVO LOZANO (PP)
Dª LUCILA TALENS SALAS (PP)
D. GONZALO MALLEA DURBAN (PP)
D. ANTONIO RODRIGUEZ PARRILLA (PP)
Dª JOSÉ M. ORTA CID (PP)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
D. FRANCISCO ROMERO COLOMER (EUPV)
D. JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMÍS)
Secretari:
D. PEDRO LLOPIS NARBÓN

Assisteix com a vocal suplent D. Gonzalo Mallea Durban por D. José A. López
Mateu (PP).
Assisteixen com a convidades les regidores: Na Anais Menguzzato (PSOE), Na
Consol Castillo (COMPROMÍS) i Na Rosa Albert (EUPV).

En la ciutat de València, sent les 18,00 hores del dia 1 d'abril de 2015, 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.- Moció del Sr. President sobre activitats culturals 2015, i aprovació de la despesa.
3.-Moció del Sr. President sobre repartiment de subvencions 2015, i aprovació de la
despesa.
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4.- Mocions:
- Conjuntes dels Grups PSOE, Compromís i EUPV: 1) Conveni amb “Orriols Conviu”; 2)
Condicionament del solar situat en C/ Arquitecte Rodríguez - Duc de Mandas.
- Grup Compromís: 1) Balanç de les Falles; 2) Biblioteques Municipals del Districte
d'Exposició.
- Grup EUPV: 1) Composició i Reglament de Juntes Municipals.
- Grup PSOE: 1) Donar solució als principals problemes del barri de Benimaclet en el si
de la Junta Municipal.

5.- Interpel·lació del Grup Compromís: Interpel·lació sobre la política general de l'Equip
de Govern respecte al funcionament de la Junta de Districte.
6.- Precs i preguntes:
- Grup Compromís: 1) Escocells carrer Jaca/Ordenança d'Accessibilitat; 2)Retirada i
substitució del porxo d’uralita del CEIP Carlos Salvador; 3)Zona d'esplai per a gossos en
el parc de carrer Guàrdia Civil de Benimaclet, 4) Dscampat de l'Ermita de Sant Jerònim i
mur de la vergonya (carrer Baeza-Agustín Lara); 5) Reparació i manteniment de les
torres de la Plaça de Saragossa.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de l'acta de la sessió anterior
de 7 de gener de 2015, juntament amb l'ordre del dia de la present convocatòria,
aprovant-la per unanimitat.

2.- MOCIÓ DEL SR. PRESIDENT SOBRE ACTIVIDADES CULTURALS 2015 I APROVACIÓ
DE LA DESPESA.
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 26 de març de 2015, 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 a realitzar activitats culturals, esportives i
assistencials, directament per la Junta o per les Entitats Col·laboradores l'any 2015, a
càrrec de l'aplicació pressupostària CU 130/92400/22609 “Activitats culturals i
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esportives” i a l'aplicació CU 130/92400/48100 “Premis i beques”, amb la següent
distribució:
. C.M.A.P.M. Distrito XIV______________________2.100,00 euros
. Acte Institucional
1.000,00 euros
. Concurs de Pintura ràpida __________________
750,00 euros
2.053,09 euros
. Campanya de Reis
. Recital Poètic
500,00 euros
. Carnaval Infantil____________________________ 1.500,00 euros
. Associació Veïns Benimaclet __________________ 1.600,00 euros
. Festa Clavaris San Jerònim___________________ 1.000,00 euros
. Clavaris Crist de la Providència______________ 1. 500,00 euros
. Associació Comerciants Benimaclet____________ 2.200,00 euros
. CMAPM Orriols_____________________________ 1.100,00 euros
. Els Elegits de Valencia ______________________ 1.000,00 euros
TOTAL_________ 16.303,09 euros
La moció presentada s’aprova per unanimitat.
3.- MOCIÓ DEL SR. PRESIDENT SOBRE REPARTIMENT DE SUBVENCIONS 2015 I
APROVACIÓ DE LA DESPESA.
A la vista de la proposta presentada per la Comissió de Cultura de la Junta Municipal
d'Exposició celebrada el 26 de març de 2015, es proposa al Consell de la Junta el
repartiment de subvencions a les diferents Associacions i Entitats sol·licitants, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària CU/130/92400/48100, denominada “Premis i
beques” així com l'aprovació de la despesa per un import de //8.465,60//euros (VUIT
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS), amb les
següents assignacions:
-

Associació Comerciants Benimaclet____________ 950,00 euros
Associació Veïns Benimaclet_________________ 950,00 euros
CMAPM Benimaclet__________________________ 950,00 euros
Associació Veïns Polo i Peyrolón_____________1.000,00 euros
VIDES____________________________________ 400,00 euros
CIM Benimaclet_____________________________ 950,00 euros
Associació Evangèlica Barona_________________ 400,00 euros
Grupo Scout Xaloc__________________________ 685,60 euros
AMPA Pare Catalá__________________________ 250,00 euros
AMPA Carles Salvador_______________________ 250,00 euros
AMPA Sagrada Família_______________________ 250,00 euros
Asociación GUP____________________________ 630,00 euros
Associació Orriols Convive___________________ 800,00 euros
TOTAL___________ 8.465,60 euros
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La moció s’aprova per unanimitat.

4.- MOCIONS.
- Conjuntes dels Grups PSOE, Compromís y EUPV:
1.- Assumpte: Conveni amb “Orriols Convive”.
Proposta: Que l'Ajuntament signe un conveni de cessió de locals o de finançament de
locals amb “València Acull” perquè puga desenvolupar el projecte “*Orriols Conviu”.
Resposta: L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Benestar Social i
Integració, ve col·laborant des de l'any 2000 amb l'Associació València Acull.
Concretament, en el passat any 2014 la quantitat total aprovada a aquesta entitat va
ascendir
a
17.022
€,
corresponent
als
següents
conceptes:
- 5.360 €, per al projecte “Orriols Viu i Conviu” aprovat en la convocatòria d'ajudes de
Taules de Solidaritat.
- 5.360 €, per al projecte “Servei d'Acolliment, Acompanyament, Inserció i Mediació
Cultural amb Persones Migrades, aprovat en la mateixa convocatòria d'ajudes de
Taules de Solidaritat.
- 10.022 €, per al projecte Programa d'Orientació i Inserció Laboral, aprovat en la
convocatòria d'ajudes per a projectes d'Acció Social.
- 4.000 € en concepte de subvenció concedida per a finançar el projecte “Xarxa puja el
To contra el Racisme”.
- 3.000 €, en concepte de subvenció concedida per a finançar el projecte “Carpeta
Educativa”.
Des de l'any 2000, la quantitat total concedida a València Acull través de les diferents
convocatòries d'ajudes de la Delegació de Benestar Social ha ascendit a 212.449 €, al
que ha d'afegir-se l'import de les subvencions concedides des de 2005 per al projecte
“Carpeta Educativa” i des de 2013 per al projecte “Xarxa puja el to contra el Racisme.”
Tot açò sense haver intervingut mocions per part de cap dels grups de l'oposició.
D'igual forma, qualsevol nou projecte social per al qual es pretenga la col·laboració de
l'Ajuntament de València pot ser presentat a la Regidoria de Benestar Social i
Integració per al seu estudi i valoració per part dels tècnics municipals. De fet, així es fa
per multitud d'associacions i entitats de la ciutat que també sol·liciten col·laboració
municipal per als seus projectes d'intervenció social.
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Davant aquesta resposta el vocal Sr. Romero insisteix que se'ls proporcione un local, i
el vocal Sr. Ferrá sol·licita que la Junta inste a l'Ajuntament perquè signe aquesta
sol·licitud.
El Sr. President informa que s’està estudiant pel Servei de Descentralització i
Participació Ciutadana la possibilitat de llogar un local en la C/ Arquitecte Rodríguez, nº
34, i es compromet a fer un seguiment del tema i d'informar del mateix.

2.- Asunto: Acondicionamiento del solar sito en C/ Arquitecto Rodríguez-Duque de Mandas.
Proposta: Que es pressuposte una partida per a netejar i executar les obres
d’ajardinamient del solar situat en aquests carrers, consensuat amb els veïns i veïnes i
entitats socials.
Resposta: És un solar que setmanalment és netejat pel Servei de Neteja, mitjançant la

brigada de solars i zones sense urbanitzar de la contracta de la zona 2, FCC. L'última
actuació es va efectuar el 31 de març.
S'ha encarregat la realització d'un projecte per a l'execució d'un jardí en aquest solar, a
costa de que la dotació pressupostària necessària, que després de visita tècnica s'ha
valorat en aproximadament 300.000 €.
Una vegada elaborat el projecte es presentarà tant als veïns com als representants de
les associacions per a la inclusió de les seues possibles propostes.
El Sr. President proposa que s'execute el projecte previst i que se li de dotació
pressupostària.
-Grup Compromís:
1.- Assumpte: Balanç de les Falles.
Propostes: a) Instar al govern municipal a treballar per a introduir en la gestió i

desenvolupament de les Falles mesurades per a minimitzar totes les molèsties i
perjudicis que es deriven de les mateixes; b) Instar al govern municipal a crear Consells
de Festes on estiguen presentes les Juntes de Districte, el veïnat i les comissions
falleres com autèntic canal de participació conjunta entre tècnics, veïns i fallers.
Resposta: Vot en contra
En primer lloc perquè moltes de les afirmacions que es realitzen al cos de la moció no
s’ajusten a la realitat:

1.- Afecció a la via pública:
No totes les carpes des munten a partir del 5 de març. Moltes d'elles estan
condicionades, per la seua situació o afecció, a una data posterior.
El tall de 720 trams i 400 carrers és en la setmana Fallera (del 15 al 19 de març), una
vegada plantades totes, les falles, les carpes, zones de focs i activitats i mercats
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ambulants..
És a dir la vertadera afecció són els dies de falles
Tots i cadascun d'aquests emplaçaments aquesta autoritzat amb els informes
favorables del Servei de Transports i Circulació, Bombers, Prevenció, Protecció Civil
etc., que garanteixen l'accessibilitat i la seguretat en tots els punts.
2.-Soroll i Revetles
Les revetles en la via pública estan únicament autoritzades el dissabte anterior a la
setmana fallera (enguany el 7/3) i del 14 al 18 de març, és a dir, un màxim de 6 dies
(explicant que la majoria de falles no realitzen revetles i són poques les que les fan tots
els dies)
3.- Pirotècnia;
Els espectacles pirotècnics estan restringits del 14 al 19 de març.
Y en segon lloc perquè l’actual gestió de les falles per part dels serveis municipals tenen com
objectiu minimitzar les afeccions a la ciutat.

1.- Autoritzacions:
Totes i cadascuna de les activitats falleres, comporten una autorització municipal.
Les comissions falleres presenten nombrosa documentació perquè se'ls autoritze
l'activitat, entre la qual podem destacar:
Projecte Oficial, signat per tècnic competent (Arquitecte, Enginyer,..) de la instal·lació
de la carpa.
Plànol detallat i fitat de totes les ocupacions en la seua demarcació fallera Indicant
accessos, ràdios de gir, etc…
Certificats de les instal·lacions a muntar: Escenaris, unflables, …
Certificat final d'instal·lació de tots ells.
Plànol de la zona de focs, amb les distàncies de seguretat.
Aporten a la Delegació de govern tota la documentació de cadascuna dels espectacles
pirotècnics per a la seua autorització.
L'Ajuntament requereix informe de tots els Serveis Municipals afectats:
*Transports i Circulació
*Bombers i Protecció Civil
*Sanitat
*Residus
*Jardineria
Tots aquests serveis indiquen primer la viabilitat de les activitats i assenyalen les
condicions per al bon desenvolupament de l'activitat o per al muntatge de les
instal·lacions, realitzen consultes amb les comissions falleres, realitzen visites a les
zones i, durant el període faller, realitzen nombroses inspeccions a totes elles, per a
comprovar el correcte muntatge.
Per exemple: Inspeccions a Carpes: 294, Inspeccions a Espectacles Pirotècnics: 39,
Inspecció a llocs de menjar i xurreries: 1.424.
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És a dir: tot està:
Amb Projecte Oficial
Estudiat
Informat
Regulat
Controlat
Amb l'objectiu que tota activitat estiga amb la seua autorització corresponent, es
minimitze tot afecció a l'entorn i es puga preveure qualsevol eventualitat i la seua
solució
2.- Els fallers són també “VEÏNS“ que volen el millor per a la seua festa, el seu barri i la
seua ciutat.
3.- Es realitzen tot tipus de reunions de les comissions falleres, de Junta Central Fallera,
dels sectors, amb la Policia Local, Bombers, Sanitat.... per a preveure i millorar les
afeccions, programar els actes comuns, assenyalar les possibles millores.
4.- Es realitza una reunió de treball amb la Federació d'AA.VV. i les Regidories
afectades.
No fa falta crear una estructura més, ja es dóna participació a totes les parts..

En conclusió: Les Falles són l'expressió del nostre sentiment i sentir del poble, formen
part de la nostra identitat valenciana i són l'eix fonamental de les nostres tradicions.
A més del desenvolupament i sentiment de LES NOSTRES tradicions, les falles són el
motor cultural i econòmic de la nostra ciutat.
CULTURAL: Perquè promouen la nostra llengua, les nostres tradicions, els nostres oficis
mil·lenaris, la nostra música, el nostre folklore, el nostre teatre.
ECONÒMIC: Perquè l'impacte sobre la nostra economia és brutal: genera activitat en
molts sectors, així com ocupació tanta temporal com a fix, doncs l'activitat és tot l'any.
Compromís: Vostès acaben d'aterrar en les falles.
Estan en contra de les mateixes.
No coneixen gens de les nostres festes.
Els agraden més les sardanes i els castells.
Obert el debat sobre aquesta moció, es produeixen les següents intervencions:
- El Sr. Vicepresident de la Junta, com a Regidor que va anar en el seu moment de Fires
i Festes, corrobora i aclareix la resposta exposada.
- El vocal d'EUPV Sr. Romero matisa que no és el mateix la participació a la qual s'ha fet
esment que a la qual es pretén en un plànol més d'igualtat amb els veïns, i pregunta es
tenen dades de quants valencians es van de la ciutat en Falles?.
- El vocal del PSOE Sr. de la Creu proposa igualment obrir espais de dialogue per a
facilitar-ho.
- El vocal de Compromís Sr. Ferrá aclareix que el no critica actes com la crida o la
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cavalcada del ninot, sinó tot el que suposen les falles a partir de la plantà, d'altra
banda sol·licita que les Juntes haurien d'implicar-se més en les mateixes, i que la seua
proposta no és electoralista sinó constructiva, que el que pretén és un major consens
amb la ciutadania.
Després del debat se sotmet a votació aquesta moció, amb el següent resultat:
- Vots a favor: 3, els de els vocals del PSOE, EUPV i Compromís.
- Vots en contra: 7, els de els vocals del PP, Vicepresident i President de la Junta.
Queda, per tant, rebutjada la moció presentada.

2.- Assumpte: Biblioteques Municipals del Districte d’Exposició.
Propostes: a) Instar al govern municipal a complir la normativa vigent referida a

l'accessibilitat dels edificis públics i realitzar les obres oportunes per a complir-les en la
biblioteques d’Orriols i de Benimaclet; b) Instar a la Junta de Govern Local perquè
porte a terme el seu propi acord de 4 d'abril de 2014 del projecte de supressió de
barreres arquitectòniques i reforma i ampliació de la biblioteca municipal Carolina
Reig.
Resposta: El criteri de distribució de les Biblioteques Públiques Municipals en la ciutat,

no se cenyeix a l'àmbit d'acció de cadascuna de les Juntes de Districte sinó que,
òbviament, segueix altres paràmetres.
En relació a la Biblioteca Josep María Bayarri, del barri d’Orriols, s'informa que es
tracta d'un local arrendat, no és propietat municipal. S'està intentant localitzar un
immoble en el barri que reunisca condicions per a traslladar la biblioteca, sense
resultat positiu de moment.
D'altra banda, el Projecte d'obres de supressió de barreres arquitectòniques i de
reforma i ampliació en la Biblioteca Carola Reig, del barri de Benimaclet, ha sigut
incorporat a la relació de Projectes de l'Ajuntament de València el finançament del
qual ha sigut autoritzada amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva
en Municipis de la Comunitat Valenciana (Pla Confiança). S'està tramitant l'adjudicació
de la redacció del projecte i l'adreça de les obres.
El Sr. President accepta la moció i intentarà que se solucione el plantejat.
GRUP EUPV:
1) Assumpte: Composició i Reglament de Juntes Municipals.
Proposta: Els vocals de la Junta Municipal d'Exposició, en nom propi i dels grups
polítics que representen, es comprometen, gens mes passen les pròximes
eleccions, a obrir i participar en un procés de canvi en la composició i reglament de
les Juntes Municipals que, en el menor temps possible, transforme a aquestes en
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un espai de participació àmplia per al veïnat, amb capacitat decisòria en aspectes
que afecten al districte i amb pressupost suficient per a portar-les a terme.
Resposta: L'acord que puga resultar de la proposta formulada per un vocal, encara que

siga aprovat unànimement per tots els grups polítics representats en la Junta
Municipal, no serviria per si solament per a impulsar una modificació del Reglament de
participació ciutadana. L'òrgan competent al que presentar aquesta proposta seria el
Ple
municipal.
Sotmesa
-

Vots

a
a

votació
favor:

3,

aquesta
els

de

moció,
els

es

vocals

produeix
de

PSOE,

el

següent

EUPV

i

resultat:

Compromís.

- Vots en contra: 7, els de els vocals del PP i del Vicepresident i President de la Junta.
Queda, per tant, rebutjada la moció.
- GRUP SOCIALISTA:
1) Assumpte: Donar solució als principals problemes del barri de Benimaclet en
el si de la Junta Municipal.
Propostes: a) Que els acords que en aquesta Junta Municipal s'aconseguisquen
dins del debat entre partits i ciutadans siguen vinculants a l’Ajuntament de
València ; b) El compromís de traslladar les reivindicacions amb terminis de
desenvolupament i consecució i assumpció de responsabilitats; c) Els debats sobre
les problemàtiques del barri en el si de la Junta Municipal es facen amb la
participació dels ciutadans.
Resposta: L'acord que puga resultar de la proposta formulada per un vocal, encara que
siga aprovat unànimement per tots els grups polítics representats en la Junta
Municipal, no serviria per si solament per a impulsar una modificació del Reglament de
participació ciutadana. L'òrgan competent al que presentar aquesta proposta seria el
Ple
municipal.
Sotmesa

a

votació

aquesta

moció,

es

produeix

el

següent

resultat:

- Vots a favor: 3, els de els vocals del PSOE, EUPV i Compromís.
- Vots en contra: 7, els de els vocals del PP, i Vicepresident i President de la Junta.
Queda, per tant, rebutjada la moció.

5.- INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE LA POLITICA GENERAL DE L’EQUIP DE
GOVERN RESPECTE AL FUNCIONAMIENT DE LA JUNTA DE DISTRICTE.
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Preguntes: a) Pensen possibilitar o recolzar que les associacions i veïns puguen

formular preguntes, mocions i interpel·lacions en igualtat amb els Grups Polítics sobre
la problemàtica que els afecte, en compliment del dret constitucional a formular
peticions?; b) En el mateix cas, tenen previst permetre o recolzar que les associacions i
veïns puguen participar sense vot però amb veu en el Ple del Consell de la Junta de
Districte.?; c) Tenen prevista o recolzarien la fixació de dia i hora perquè els veïns i
associacions puguen contactar amb els membres del Consell de la Junta de Districte en
la seu de la Junta, i en horari compatible amb el treball dels ciutadans per a tractar els
problemes, sense necessitat d'acudir a “La Casa Gran” i en horari d'oficina?; d) Tenen
previst o pensen recolzar que totes les decisions que afecten al districte (planificació
urbanística, horaris comercials, pressupostos, subvencions, política educativa del
centre escolar municipal, etc) abans de ser tramitats pels òrgans centrals de
l'Ajuntament siguen informats per la Junta de Districte?; i) Tenen previst o pensen
recolzar la revisió del mapa de districtes del municipi i concretament el d'Exposició per
a fer-ho realista i aproximar realment al ciutadà a les Juntes de Districte, i harmonitzar
la regulació i reflectir en la composició del Consell l'autentica voluntat del veïnat del
Districte, i revisar de manera completa per a fer de les Juntes de Districte un
instrument útil per al veïnat?.
Resposta: L'acord que poguera resultar de la interpel·lació que s'efectua, encara que

fóra aprovada per unanimitat de tots els grups polítics representats en el Consell de
Districte, no serviria per si mateixa per a impulsar una modificació del Reglament de
Participació Ciutadana ni del Reglament de Govern i Administració de l'Ajuntament de
València, que constitueixen la normativa que regula els Consells de Districte, entre
altres
extrems.
L'òrgan competent al que elevar aquesta interpel·lació seria el Ple de la Corporació.
Al que afegeix el Sr. President que de l'interpel·lat hi ha qüestions que ja es compleixen
i unes altres que, no obstant açò, no es poden complir.
6.- PRECS I PREGUNTES.

- GRUP COMPROMÍS:

1) Asumpte: Escocells carrer Jaca/Ordenança d’Accessibilitat.
Preguntes:
- S'ha realitzat l'estudi, com se'ns conteste en la sessió anterior, pel Servei de
Jardineria i d'Obres d'Infraestructura?.
- En cas afirmatiu: S'ha previst realitzar algun tipus d'obra per a adequar
l'ordenança d'accessibilitat a aquesta vorera .
- Prendran les mesures oportunes per a poder compatibilitzar la citada ordenança
amb el manteniment de l'arborat del carrer?, perquè en cap moment volem que
l'adequació de la vorera implique la desaparició de l'arborat.
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Resposta: 1. S'ha realitzat un estudi sobre la base del com es proposa les actuacions a

realitzar, tal com s'indica en el punt 2.
2. En compliment de “ORDENANÇA D'ACCESSIBILITAT AL MEDI URBÀ DE LA CIUTAT DE
VALÈNCIA”, en l'article nº 6 denominat PER A ITINERARIS PER ALS VIANANTS i en
l'apartat 4 denominat NIVELL PRACTICABLE, el contingut del qual es contempla a
continuació:
Hauran de tenir una banda lliure per als vianants mínima de 1’20 metres d'ample i una
altura de 2’20 metres lliures d'obstacles, incloent els ocasionals i els eventuals.
En la C/ Jaca (en el tram comprès entre la C/ Cavanilles i la C/ Pintor Genaro La Huerta),
en la vorera que recau al carrer de Vivers, s'emplenaran els escocells amb el material
que s'estime més adequat a fi de deixar-los a nivell del paviment de la vorera i que no
siguen un obstacle per al trànsit per als vianants.
Es mantindrà l'arborat existent en la mateixa Acàcies del Japó (Sophoras japonica)
3. Tal com es manifesta en el punt anterior, es mantindrà l'arbrat complint la citada
ordenança.
2) Assumpte: Retirada i substitució del porxat d’uralita del CEIP Carles Salvador.
Preguntes:

- Quines són les gestions que s'han portat a terme per part del President d'aquesta
Junta per a agilitar el procés de substitució del porxo de’uralita del citat centre?.
- El CEIP Carles Salvador està dins del llistat d'aquests 67 centres que rebran
actuacions de retirada de fibrociment en l’any 2015 ?.
En contestació a la primera pregunta formulada pel Grup Municipal
Compromís a la Junta Municipal d'Exposició el pròxim dia 1 d'abril del 2015, per mitjà
de la present s'informa que s'ha donat trasllat a la Direcció territorial d'Educació i al
CEIP Carles Salvador de l'informe elaborat pel Coordinador de Serveis Centrals Tècnics
respecte del com, s'adjunta còpia del mateix.

Resposta:

“ De la retirada d'aquesta coberta no és competent l'Ajuntament segons Ordre de 18
de maig de 1995 de la Conselleria d'Educació i Ciència, Norma Quarta en la qual
s'estableix “Queden excloses totes aquelles obres que estiguen regulades per normes
tècniques que exigisquen projecte signat per tècnic competent i que comporten
responsabilitat per al seu autor, o aquelles altres que modifiquen els espais funcionals
d'edifici, els seus usos i el dels espais exteriors, dins de les primeres es troben les que
afecten a la seguretat, estabilitat i estanqueïtat de l'edifici, i les que modifiquen
substancialment les seues instal·lacions; entre les segones estan les que alteren per
addició o reducció els espais funcionals de l'edifici de la parcel·la escolar o els seus
usos, regulats per la LOGSE i pels reials decrets i ordres que la desenvolupen.
Per a procedir a la retirada d'aquesta coberta haurà de complir-se el que es disposa en
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la normativa vigent ja que el producte a eliminar conté amiant, producte considerat
tòxic segons el Reial decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament
per a l'execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos,
aprovat mitjançant Reial decret 833/ 1998, de 20 de juliol, havent de ser retirat per
personal qualificat i posterior tractament conforme al desenvolupat en el Reial decret
396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableix les disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.
La substitució de la coberta del traster de l'habitatge arreplegat en la compareixença
implica una reparació important que suposa un increment del rendiment i allargament
de la vida útil del bé, es considerarà una inversió conforme a l'Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats
locals, sent que aquesta actuació és competència de la Comunitat Autònoma. Segons
el que es disposa en Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, Disposició
Addicional Quinzena, apartat 2 que diu: “La conservació, el manteniment i la vigilància
dels edificis destinats a centres públics d'educació infantil, educació primària o
d'educació especial, correspondran al municipi respectiu. Aquests edificis no podran
destinar-se a altres serveis o finalitats sense autorització prèvia de l'Administració
educativa
corresponent”.
Al·ludint a l'Ordre, ja referida, de 18 de maig de 1995 de la Conselleria d'Educació i
Ciència, la documentació tècnica pertinent per a la realització d'aquests treballs, no
sent competència d'aquest Ajuntament, haurà de cursar-se per l'autoritat laboral
competent en la matèria, en la Conselleria d'Educació i Ciència”.

Quant a la segona qüestió, significar que des de la Delegació d'Educació i Universitat
Popular s'ha sol·licitat a la Direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport, la
contestació a la pregunta formulada. Quan estiga l'informe, es traslladarà a la Junta
Municipal d'Exposició perquè tinguen coneixement del mateix a efectes oportuns
.
3) Assumpte: Zona d’esplai per a gossos al parc del carrer Guardia Civil de Benimaclet.
Pregunta:

- El Servei de Jardineria ha fet l'estudi que havia de realitzar, segons es va aprovar
en la sessió anterior?.
- En cas afirmatiu Tenen previst portar a terme aquesta zona d'esplai? i en què
termini?.
- En cas negatiu Quan es realitzarà el citat informe, que es va aprovar per la Junta
de Districte ?.
Respuesta: No hi hauria cap inconvenient per part del Servei de Jardineria, sempre que
compte amb l'aprovació dels veïns.
4) Assumpte: Descampat de l’Ermita de San Jerònim i mur de la vergonya (carrer
Baeza-Agustín Lara)
Preguntes:
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- Quines són els plans de l'Ajuntament per a aquest descampat, als voltants d'aquesta
Ermita a curt termini, després del concurs desert de l'any 2009?, d'açò ja fa més de 4
anys
- En què s'ha concretat, mentre, l'execució d'aquesta zona i aquest mur, els
compromisos assumits verbalment pel President de la Junta davant l'assemblea de
veïns i entitats d’Orriols, on va ser convidat i va acudir .
- Mentrestant, pensa l'Ajuntament, a més de la neteja puntual del departament de
residus sòlids, complementar algun tipus d'acció per a arreglar, aplanar aquest
descampat?, atenció que el fang en època de pluges embruta la via pública i és un
perill per a vianants i conductors, a més d'un treball extra per als treballadors de les
contractes de neteja.
Resposta: S'ha encarregat la realització d'un projecte per a l'execució d'un jardí en
aquest solar, a costa de que la dotació pressupostària necessària, que després vista
tècnica s'ha valorat en aproximadament 300.000€.
Una vegada elaborat el projecte es presentarà tant als veïns com als representants de
les associacions per a la inclusió les seues possibles propostes.
El mur de la vergonya està pendent de PAI – Urbanització.
5) Assumpte: Reparació i manteniment de les torres de la Plaça de Saragossa.
Pregunta:

- Que mesures té previstes el Consistori perquè la Colla d’Estibadors comence les
tasques de reparació i manteniment del sostre, per a garantir el manteniment com la
seguretat de l'espai que les envolta .
Resposta: Respecte a la reparació de la torreta situada en la part central de la rotonda
de la Plaza Zaragoza informar, que aquesta Torreta va ser construïda per l'Agrupació
Professional Càrrega i Descàrrega de València en els anys 50, per açò se'ls va requerir a
fi que repararen la coberta.
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 inclosa en l'ordre del dia, pel vocal del PSOE Sr. de la Creu
es formula el següent prec:
- Reparació de trapa situada en C/ *Greses, nº 21, excessivament elevada.
- Reparació de sots en C/ *Clariano en direcció a l'eixida a l'autopista.
Finalment el Sr. President agraeix la participació de tots en aquesta Junta Municipal, i
ressalta la bona voluntat que en la mateixa ha existit per millorar la vida dels veïns.
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió, sent les 19,50 hores, del que
com a Secretari done fe.
Vº Bº
EL PRESIDENT DE LA

EL SECRETARI DE LA JUNTA
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