ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS, REALITZADA EL DIA 1 D'OCTUBRE DE
2014
ASSISTENTS:
Presidenta:
Sra. Ana Albert Balaguer
Vicepresidenta:
Sra. Lourdes Bernal Sanchis
Vocals:
Grup Popular:
Sr. Vicente Aparicio Palop
Sr. Juan Pedro Ávila García
Sr. Eduardo Esperanza Gutiérrez
Sr. Julio Crespo Bueno
Grup Socialista:
Sr. Martín Navarro i Vicent
Sr. José Vicente Barrachina Gallego
Esquerra Unida:
Sr. Francisco Llamas Celada.
Compromís:
Sra. Immaculada Àngel Carbonell
Secretari:
Sr. Carlos Saiz Giorgeta

A la ciutat de València, a les 18 hores i 10 minuts del dia 1 d'octubre de 2014, es reunixen,
prèviament citats, a les dependències de la Junta Municipal de Trànsits, situada al C/ del
Comte de Lumiares, núm. 5, els membres del Consell de Districte de la Junta damunt
esmentats, per a tractar els assumptes relacionats en el següent orde del dia:
Tenint en compte la presència dels representants de l'AMPA Max Aub, se'ls concedix la
paraula per a l'exposició dels problemes existents al dit col·legi.
El seu representant comenta l'estat d'abandonament del pati infantil, cal ampliar el centre i
hi ha saturació al menjador, raó per la qual s’hi ha de fer 3 torns.
Les instal·lacions estan velles.
A causa de la pols els alumnes tenen dermatitis i al·lèrgies.

Quan plou cal clausurar el pati pel fang i quan no plou hi ha pols. Qui rega el pati, els
professors o els pares?
Volem una educació laica i universal i una solució definitiva als problemes del col·legi.
La vocal del Grup Compromís recolza l'AMPA en les seues reivindicacions i sol·liciten que
s'adopten les mesures necessàries perquè s'utilitze el pati.
La presidenta fa constar que en l'últim Ple de l'Ajuntament ja va intervindre la presidenta
de l'AMPA Max Aub.
El regidor d'Educació ens ha informat que s'està realitzant el projecte de rehabilitació del
pati per a la seua licitació.
La vicepresidenta, Lourdes Bernal, manifesta que, sempre que siga necessària, el Servici
de Sanitat farà una nova inspecció i espera una ràpida solució als problemes.
Es va aprovar en el Ple de divendres passat la moció per la qual es proposava instar la
Conselleria l'ampliació de col·legis, ja que es continua intentant solucionar els problemes.
La presidenta manifesta que s'informarà sobre la data de començament de les obres una
vegada realitzat el projecte. Sanitat farà una inspecció de salubritat.

1r. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova per unanimitat.

2n. Informe de la Comissió de Cultura.
L’animadora cultural, Sra. Victoria Fabeiro Cortés, dóna compte de les activitats que s’hi
han de realitzar i de les dates. Són les següents:
INFORME SOBRE LES ACTIVITATS DE L'ÚLTIM TRIMESTRE DE 2014 DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE TRÀNSITS
1r. MOSTRA DE BANDES DEL DISTRICTE
Es farà els dies 25 i 26 d'octubre al saló d'actes de la SIOAM de Benimàmet amb les
actuacions següents:
Dia 25: - Agrupació Musical Gayano Lluch
−
Orquestra Nuestra Señora de Tejeda
−
Agrupació Musical Sant Josep de Pignatelli
−
Agrupació Musical Benicalap
−
Agrupació Musical de Massarrojos
Dia 26: - CIM Tendetes
−
CIM Banda Parroquial de Torrefiel
−
Banda de Música Campanar

SIOAM de Benimàmet

2n. DIA DE LES PERSONES IL·LUSTRES
Encara per determinar la data, amb el nomenament de les següents persones i entitats:
− Col·legi Sant Josep
− Col·legi M. Auxiliadora
− El Sr. Daniel Sala Giner
− CEIP Dr.Olóriz
− Falla Sagunt- Sant Guillem
− Asil Niño Jesús Jesús, “La Protectora”
−
3r. MOSTRA DE TABAL I DOLÇAINA
Amb data encara per determinar, tot i que s'ha acordat que podria realitzar-se el dia 8 o 9
de novembre segons disponibilitat del local. Es farà al saló d'actes de la SIOAM de
Benimàmet. Hi actuaran els grups següents:
−
−
−
−
−
−
−

Colla “El Follet”
Colla “El Cudol”
Falla Pere Cabanes – Comte de Lumiares
Pepita Company i Companyia
Colla “Els Bessons”
Falla Sant Josep de Pignatelli
Grup “La Senyera”

4t. MOSTRA DE CORS
Es farà el 15 de novembre a la parròquia de Sant Joan Bosco, amb la participació dels
següents cors:
−
−
−
−

Cor de Campanar
Assoc. Coral La Pau de Torrefiel
Soc. Coral Tendetes
Asoc. Cultural Divisi

5t. TALLER DE CONTACONTES
Es desenvoluparà a quatre col·legis del districte a demanda d’estos.
S'envia correu electrònic a tots els col·legis del districte i enguany hi participaran aquells
que primer ho sol·liciten.
6t. CAMPANYA DE NADAL
Com en anys anteriors es repartixen llibres a sis col·legis del districte, enguany els
col·legis beneficiats per esta campanya són els següents:
−

CEIP Sanchis Guarner

−
−
−
−
-

CEIP Luis Guarner
CEIP Dr. Olóriz
C. Luz Casanova
C. Sant Antoni Abad
C. Escoles de Sant Josep

La presidenta informa que s'avisarà els vocals dels dies d'entrega dels llibres als col·legis
per a assistir-hi.
Amb l'acord previ dels presents i a petició del vocal Martín Navarro i Vicent, es passa a
modificar l'orde del dia amb l'exposició de les mocions per ell presentades.
4. Mocions presentades per Martín Navarro i Vicent
4.1. Ampliació de la línia 64 de l'EMT per a accedir al nou Hospital La Fe
Amb la posada en marxa del nou hospital La Fe, situat al barri de Malilla, s'ha posat en
marxa la línia 64 de l'EMT, esta línia té la seua parada d'origen a l'avinguda de Joan XXIII,
de manera que a una gran part del barri de Benicalap queda molt allunyada de dita
parada i tot el barri de Ciutat Fallera queda fora del trajecte d’eixe autobús.
D'esta manera són marginades les ciutadanes i ciutadans d'una gran zona del districte de
Benicalap, que es queden sense poder accedir a la nova Fe, en condicions adequades i
suficients a través d'un transport públic. Amb l'excepció d'un servici prestat per
Metroorbital, la parada inicial del qual es troba a la parada de Metro de l'Empalme, en un
extrem del barri de Benicalap i extremadament allunyat del de Ciutat Fallera.
Per això, el vocal que subscriu, eleva la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Que s'adopten les mesures adequades per a establir al barri de Ciutat Fallera una parada
de la línia 64 de l'EMT, que podia estar vora la parada d'inici de la línia 28, a més de les
intermèdies que es consideren per a enllaçar amb l'actual situada a l'avinguda de Joan
XXIII. També es proposa crear una nova línia que tinga el seu origen al carrer de Nicasio
Benlloch i que done servici a les veïnes i veïns de l'altra part barri de Benicalap, que ara
queden desatesos.
La presidenta dóna lectura a l'informe del Servici de Circulació i Transports, i manifesta
que hi ha suficients línies per als barris del nord i correctament enllaçades.
Martín Navarro i Vicent manifesta que els enllaços a què es fa referència és una pèrdua
de temps innecessària i que si s'ampliara la línia 64 en la forma exposada seria
convenient per a qui no dispose de tant de temps.
Sotmesa a votació la proposta, és desestimada per 5 vots en contra del Grup Popular i 4 a
favor del PSOE, EU i Compromís.
4.2. Assumpte: Deficiències en la senyalització de passos de zebra a la Ciutat
Fallera i perill a les voreres per falta de neteja de dàtils al sòl.

La Ciutat Fallera en un més dels barris de la Junta Municipal de Trànsits que es troben
abandonats per la gestió del PP al capdavant de l'Ajuntament de València.
Una evidència d'açò és el deplorable estat en què es troba la senyalització dels passos de
zebra d'este barri, especialment als carrers del centre, com ara a la plaça de Regino Mas
o al carrer de Salvador Rubio, entre moltes altres. La falta de manteniment d'estos passos
de zebra suposa que els conductors que transiten pels seus carrers no els puguen veure
amb la claredat suficient, la qual cosa és motiu d'innumerables sobresalts entre els
vianants de la zona, però especialment entre la gent major.
Per això, el vocal que subscriu, eleva la següent:

PROPOSTA D'ACORD
Proposem que des de l'Ajuntament es procedisca al repintat de tota la senyalització dels
passos de zebra de la Ciutat Fallera.
La presidenta manifesta que ja s'ha realitzat la inspecció i que al C/ d’Amadeu Desfilis es
va a repintar els passos de zebra.

3. Mocions presentades per Francisco Llamas Celada
3.1. Ajuda a les festes populars
Les festes són una manifestació cultural que més enllà del calendari institucionalitzat
permeten rastrejar en el passat de les societats. Però sens dubte, la festa complix una
funció socialitzadora, és a dir, la creació d'un espai on s'unixen els jo individuals per a
construir un jo col·lectiu.
Esta funció ancestral es reproduïx en el nostre temps quan es convertixen en una
ferramenta per a mantindre en la memòria col·lectiva esdeveniments històrics de la ciutat
o el barri.
A la nostra ciutat són molts els barris que reviuen la seua història mantenint, any rere any,
les seues festes. Les festes ajuden a crear vincles entre la ciutadania i propícien un clima
de convivència més positiu i amb menys conflictes.
Per això, l'Ajuntament com una administració més pròxima a la ciutadania té l'obligació de
vetlar per la promoció i conservació d'estes, memòria viva dels barris de la ciutat.
En este sentit, l'Ajuntament ha de facilitar els tràmits a les associacions veïnals i
ciutadanes, sovint sense ànim de lucre i sense recursos, i col·laborar amb estes per tal de
garantir que la celebració es faça d’acord amb les normes de seguretat.
Per totes les raons exposades, el vocal que subscriu en nom propi i en el d'Esquerra
Unida formula les següents:
PROPOSTES D'ACORD

PRIMERA. Que l'Ajuntament, a través de les juntes municipals, assessore i col·labore en
la tramitació administrativa a les associacions veïnals i entitats ciutadanes en la realització
de les festes populars els barris.
SEGONA. En el cas que l'Ajuntament dega el pagament d'alguna subvenció a entitats i
associacions, que este deute servisca, en la part proporcional, com la fiança.
TERCERA. En el supòsit d’haver de fer efectiva la fiança, que esta siga compensada, si
és el cas, del deute contret per l'Ajuntament amb les associacions i entitats.
L'AV Marchalenes manifesta que es plantegen celebrar-la al juny, a l'av. de Portugal, però
se li posen molts problemes per a autoritzar-la, a més de no rebre subvenció i perquè és
una zona que no comporta riscos i també cal abonar una fiança.
La vicepresidenta contesta que és necessari abonar una fiança pels possibles
desperfectes que es puguen ocasionar en estos actes, i així ho reflectix l'ordenança
corresponent. No obstant això, l'AV està exempta de pagament de taxes per redundar en
benefici del barri.
En la nova ordenança de via pública es reflectix la documentació necessària per a
sol·licitar la pertinent autorització i a la qual cal subjectar-se necessàriament. A més la
fiança es torna una vegada finalitzat l'acte si no hi ha desperfectes, sense perjuí que es
treballa per fer el més accessible i facilitar a l'administrat la realització del festeig.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
3.2. Modificació itinerari línia 62

En el mes de setembre se celebra la setmana de la mobilitat. És un bon moment per a fer
anàlisi de l'adaptació de la ciutat a la diversitat de circumstàncies i persones que l'habiten,
especialment aquelles amb mobilitat reduïda.
L'aposta per un transport públic eficaç hauria de ser una prioritat de l'Ajuntament. Facilitar
els desplaçaments i les connexions entre els diversos barris i pedanies, així com l'accés a
servicis essencials com el centre de salut.
En este sentit, la línia 62 de l'EMT acosta les persones que viuen a la pedania de
Benimàmet a València, però si tenim en compte que moltes persones usuàries són
persones majors, la ruta d'esta línia és insuficient. Si volem garantir l'autonomia de les
persones majors hem de facilitar la seua mobilitat a la ciutat, la qual cosa implica des de
l'adaptació urbanística a la freqüència d'autobusos.
Per totes les raons exposades, el vocal que subscriu, en nom propi i en el d'Esquerra
Unida del País Valencià formula la següent
PROPOSTA D'ACORD

ÚNICA. Que la línia 62 adapte el seu itinerari per a poder arribar a l'Hospital Arnau
de Vilanova.

La presidenta manifesta que la línia 62 és la principal per a arribar a l'Hospital Arnau de
Vilanova i té parades a l’av. de les Corts Valencianes i al C/ del Camp de Túria, inferiors a
300 m de distància de l'hospital. Atén plenament el servici i té marquesines informatives.
Se li contesta que el que demanen els veïns és que pare a 5 m de l'Hospital Arnau de
Vilanova, perquè hi ha gent que hi acudix amb crosses.
La presidenta manifesta que es transmetrà esta petició als tècnics de l'EMT i es deixa
pendent.

3.3. Inici de curs
L'inici del curs escolar 2014-2015 s'ha caracteritzat per la incorporació de l'alumnat a les
aules el 3 de setembre.
Este avanç del curs escolar ha coincidit amb una onada de calor que ha suposat
l'exposició de l'alumnat i professorat a situacions de risc a causa de les altes temperatures
registrades.
Estes situacions de calor no es poden ja considerar com un fet conjuntural sinó que cal
analitzar-lo i tractar-lo com estructural. De fet és previsible que la situació viscuda al mes
de setembre es puga reproduir en la fase final del curs.
A tot açò, cal afegir l'augment de ràtio, que ha significat més alumnes per aules, algunes
de les quals no estaven preparades espacialment per a este augment. Esta presència de
més alumnat a les aules ha contribuït a patir una sensació tèrmica més elevada.
L'Ajuntament com a garant del manteniment i vigilància dels centres docents, d'acord amb
el que mana la llei, hauria de realitzar una valoració d'esta situació.
Per totes les raons exposades, el vocal que subscriu, en nom propi i en el d'Esquerra
Unida formula les següents
PROPOSTES D'ACORD

PRIMERA. Que s'informe el Consell Escolar Municipal de les incidències relatives a l'inici
del curs i especialment aquelles que afecten la repercussió de les altes temperatures en
les aules dels centres docents de la nostra ciutat.
SEGONA. Que s'elabore un pla d'adaptació dels centres escolars a les necessitats
climàtiques.

La presidenta manifesta que esta moció ja es va presentar al Ple de l'Ajuntament per EU
on es va debatre.

S'ha cursat la petició perquè es parle amb els representants del Consell Escolar. La
Regidoria d'Educació està en contacte amb la conselleria per a la solució dels problemes
existents als col·legis en relació a la climatologia.
En relació amb el Max Aub, la direcció territorial està elaborant el projecte per a la licitació.

5t. Moció que presenta José Vicente Barrachina
5.1. Contenidors de fem orgànic, plàstics i la resta de reciclables
A la pedania de Benimàmet, els veïns de la zona de la plaça de l'Església (del Dr.
Ximeno) per trobar-se en un nucli antic (per problemes de circulació dels camions o lloc
per a contenidors en superfície) han de desplaçar-se fins a la carretera de Paterna, plaça
de Camporrobles (de la Creu), Mercat, o al carrer dels Fusters per a depositar el seu fem,
tant orgànic com els diferents tipus de reciclables.
Coneixent que als diferents pobles que rodegen esta pedania, a llocs semblants, s'ha
optat per posar contenidors soterrats i veient que són efectius tant per a l'arreplega com
per les olors que emeten, (inexistents en els casos que hem pogut visitar) i atés que dins
dels contractes subscrits amb les contractes d'arreplega de fem apareix que es facilitarà,
en estos casos, la instal·lació d'este tipus de contenidors (dos anuals incloses en el mateix
cost de la contracta), i de les quals sabem que no s'han portat a efecte des que es van
firmar les concessions, fem la següent:
PROPOSTA D'ACORD

Que s'instal·len alguns d'estos en este casc històric, per a benefici dels veïns d'estes
zones, plaça del Dr. Ximeno, plaça d'Alboraig, plaça de la Tenda, o a les ubicacions que
consideren factibles els tècnics.
No volem que es gasten els diners, que no n’hi ha, però sí que no es condonen condicions
a les concessionàries quan hi ha necessitats a cobrir.
La vicepresidenta Lourdes Bernal exposa que ha vist informes de tots els ajuntaments i es
tracta d'un problema de conscienciació cívica. No es recicla més pel fet de posar-los
subterranis. Comporten una sèrie de problemes com que els forats són estrets i
s'embossen. Cal un camió hidràulic que alce la plataforma, i els cotxes aparquen damunt i
no es pot alçar la plataforma, per la qual cosa en la pràctica tenen molts problemes els
contenidors subterranis per la seua capacitat, ja que es desborden abans.

La presidenta manifesta que el Servici de Residus Sòlids ha emés un informe “sobre la
previsió d’execució d’arquetes subterrànies per a contenidors de residus urbans en el
sentido que s’està ultimant l’estudi tècnic sobre esta matèria, a l’efecte de l’àmbit de la
Junta Municipal de Trànsits, formulada com a millora per la empresa concessionària de la
Zona-2-Nort de València, amb la finalitat que l’execució d’estos i establiment permeten
optimitzar els diferents vessants funcionals, urbanístics i de viabilitat i mobilitat pels

ciutadans, de manera que no es pot considerar la "condonació" de les condicions oferides
per la concessionària, sinó la seua pròxima i efectiva execució en compliment de les dites
condicions contractuals”.

6t. Mocions que presenta el Grup Compromís
6.1.Espais verds
Motivació:
En el mapa actual d'espais verds de la ciutat de València hi ha una distribució per habitant
que no arriba a un metre quadrat per habitant. Després d'analitzar in situ i sobre el pla les
últimes dades aportades per l'Ajuntament podem constatar que hi ha un desfasament
alarmant entre els metres reals d'espai verd de la ciutat i els metres quadrats
comptabilitzats per les autoritats de l'Ajuntament de València com a espai verd i amb els
que s'arriba a un còmput totalment fictici i enganyós per a la ciutadania.
D'una banda, s'observa que espais verds privats són considerats com a espais verds
públics. De l’altra, el mètode de mesura permet que places totalment asfaltades o de
rajola siguen considerades espais verds en la totalitat, per la incorporació d'arbres menuts
o d'un xicotet parterre. No és seriós considerar que és prou l'existència, d'altra banda, molt
apreciada i utilitzada pels valencians d'espais verds com el parc de Benicalap, el parc de
Capçalera o el tram del riu que afecta esta Junta, la planificació i l'execució de més zones
verdes al districte.
Una ciutat europea moderna i saludable com pretén ser València ha de tindre, d'una
banda, ben calculats i proporcionats els espais verds públics i ha d'oferir a la seua
ciutadania, però sobretot als seus menuts, uns espais verds pròxims i saludables on puga
familiaritzar-se amb un entorn contacte amb la naturalesa i amb la resta de la població
també usuària d'estos espais.
Vist que hi ha espais verds privats identificats com a zona verda, marcats en color verd en
el PGOU, haurien de tindre una consideració especial per a poder separar-los, ja que no
han sumat al còmput global d'espais verds públics de la ciutat. (Hi adjuntem pla)
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís proposa, per al seu debat i votació, els
acords següents:
PROPOSTA D'ACORD

1. Que ens expliquen el criteri que s'utilitza per a classificar un metre quadrat de terreny
com a espai verd i quin criteri se seguix per a identificar-lo com a privat o públic.
2. Que es recalcule l'espai verd real de la ciutat.
3. Que es prenguen les mesures necessàries amb els propietaris dels edificis dels espais
verds privats comptabilitzats en l'actualitat, perquè s'arribe a un acord de cessió per a l'ús
públic o que siguen restats del càlcul municipal.

4. Que es plantege la progressiva concreció de jardins de dimensions raonables en espais
públics o en alguns dels solars abandonats existents al nostre barri, com per exemple el
solar del carrer Gayano Lluch, per tal de poder ser millorades les possibilitats d'oci i gaudi
dels espais oberts dels nostres conciutadans.
La vicepresidenta de la Junta manifesta que el jardí del riu Túria mesura 4.692 hectàrees,
no es pot dir que no arriba a 1 m2 de zona verda per ciutadà quan hi ha 17,09 m2 per
ciutadà.
Hi ha un desfasament entre els m2 que diu la vocal de Compromís i els m2 reals, per la
qual cosa li sol·licita que una vegada consultat rectifique el que exposa.
Així mateix, tant la Devesa com les pedanies són part del terme municipal de València,
després caldrà conjuntar els m2 de zona verda existents en eixos termes.
Immaculada Àngel Carbonell fa referència al fet que hi ha parcs de barri de pocs m2 que
són els pròxims als veïns i que és necessari fer-ne més. Així mateix, manifesta que es
computen espais privats com a públics, la qual cosa no és procedent.
La vicepresidenta nega eixe extrem i pregunta quins són eixos espais privats.
Immaculada exposa que en el mapa de zones verdes hi ha espais privats que estan
computats com a zona verda segons mostra la fotografia.
Es deixa este punt de l'orde del dia pendent per a revisar-lo.
La vicepresidenta manifesta que cal una rectificació si les dades proporcionades no són
correctes.
Anuari estadístic
6.2. Degradació Parc Fluvial Túria

MOTIVACIÓ:
El Parc Natural del Túria és l'últim gran pulmó de l'àrea metropolitana de la ciutat de
València, juntament amb el Jardí del Túria, el Jardí de Vivers i el Parc de Benicalap.
L'inici del Parc Fluvial del Túria forma part de la ciutat de València, en concret la partida
de Dalt, que és la zona d'horta de Campanar i Benimàmet.
S'ha detectat que per les zones pròximes al nostre districte el parc està en un estat
d'abandonament total.
Ha sigut un estiu calorós i hi ha hagut poques pluges, és clar que l'Administració d'això no
té cap responsabilitat, però sí que és responsabilitat de l'administració corresponent que hi
haja un manteniment i que actue de manera efectiva davant de les inclemències del
temps. També és cert que la ciutadania ha de tindre més cura i no caure en la indolència
“com està brut, per un poc més, no passa res”. A més, hi ha arbres i plantes seques

abandonades i estan proliferant plantes invasives perilloses, com la “Canya de Sant Joan”
o la “Robina Pseudoacàcia”.
Si els veïns i les veïnes de la ciutat de València, i en concret dels barris que limiten amb el
parc, no podem gaudir d'este espai, què ens queda?
Hi adjuntem fotografies.
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís proposa, per al seu debat i votació, els
acords següents:
PROPOSTA D'ACORD

1. Que es complisquen les normatives de salut pública pel que fa al manteniment i neteja
del Parc de Capçalera i de l'inici del Parc Fluvial del Túria.
2. Que si el Parc Fluvial del Túria no és responsabilitat de l'Ajuntament de València que
exigisca de l'administració corresponent el manteniment i neteja necessàries per a evitar
perills d'incendis i la proliferació de plagues.
La presidenta informa que és competència de la Generalitat i que es proposarà a la
conselleria que es netege eixa zona.

6.3. Parc Economista Gai

Motivació:
Hem rebut la queixa per part del veïnat del carrer de l’Economista Gai que al parc que es
troba situat davant de l'IES El Clot es reunixen grups de persones a les nits, sobretot els
caps de setmana.
El problema no està que s’hi reunisquen, sinó que estan fins a altes hores de la matinada
fent prou de soroll i deixen el parc i la contornada en unes condicions deplorables.
Els veïns i veïnes han observat que ha baixat molt la presència dels equips de neteja i a
açò hem d'afegir que la gent tampoc no és conscient que ha d’anar en compte i no
embrutar els espais públics i, a més, respectar les hores de descans del veïnat, sobretot
en estes nits caloroses d'estiu.
Hi adjuntem imatges.
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís proposa, per al seu debat i votació, els
acords següents:
PROPOSTA D'ACORD

1. Que hi haja una vigilància més directa per part de la Policia Municipal o Nacional a la
zona.
2. Que es netege amb més freqüència.

La presidenta manifesta que es traslladarà a la Policia Local. Així mateix, s'informa que es
realitza una neteja diària al matí.
Se li contesta que els caps de setmana torna a estar brut perquè en eixos dies no es
neteja.

7m. Preguntes presentades per Francisco Llamas Celada
7.1. Problemes de circulació
Fa més de 20 anys, la Sra. Rita Barberá, al Velòdrom de Benimàmet, en la seua primera
visita com a alcaldessa de València, es va comprometre amb els veïns i veïnes d'esta
localitat que s’enderrocaria el mur del col·legi Ave Maria que al C/ del Secanet fa més
estreta la via, al ser esta de doble sentit, a hores d'ara és una de tantes promeses
incomplides per part del govern municipal de València.
Estos veïns pregunten: Fins quan suportarem les molèsties que suposa, sobretot, als
conductors que circulen per este carrer? Creiem que per a pal·liar el problema s’hauria de
transformar el denominat C/ del Secanet en via d'únic sentit de circulació i adaptar-ne una
altra, de paral·lela, per al sentit contrari.
Esperem que, entrant ja en període electoral no prometen novament solució al tema, si no
que complisquen allò que s'ha promés en la primera legislatura en què van aconseguir
l'Alcaldia de la ciutat.
7.2. Carolines 2a fase poliesportiu
Referent a les Carolines, la gent vol saber per què no s'executa la segona fase del
Poliesportiu, i s’hi instal·len les dependències de la Policia Local que porten molt de temps
reclamant?, cal recordar que són més de 14.000 persones les que patixen esta carència
essencial de servicis públics.
7.3. Zona Verda a Benimàmet
Una altra de les nostres preguntes és per què no és fa zona verda el bulevard del tram de
l'antiga via de metro, hui soterrada? Els qui viuen a Benimàmet no volen que este tram es
convertisca en via per als vehicles ni aparcaments, és una reivindicació històrica veïnal,
desoïda sempre pel Govern local, que s'autodenomina “popular” però que en realitat no
escolta el poble.
Li contesta la presidenta:

1. El Col·legi Ave Maria ja té llicència per a realitzar les obres del nou col·legi, la qual cosa
permetrà demolir l'actual estretiment existent al carrer de la Senda del Secanet i establir
un carrer de 20 metres d'amplària amb la següent distribució.
-Voreres de quatre metres (4.00 m)
−
Una calçada de sis metres (6.00 m) amb dos carrils i sentit únic des del carrer
Campament en direcció sud.
-Dos aparcaments: en bateria a la vora del col·legi i en cordó a la vorera oposada
2. La segona fase del Poliesportiu de Benimàmet, situat al C/ de Sant Josep de les
Carolines, es troba pendent de disposar dels terrenys qualificats per a ús esportiu, de
manera que actualment es tramita l’expropiació d’estos. D'altra banda, es disposa d'unes
dependències a cada un dels districtes de la ciutat; recentment s'han inaugurat les
corresponents al districte de Trànsits, al C/ de Castellonet de la Conquesta, amb unes
instal·lacions en consonància amb les necessitats actuals. La vigilància de Benimàmet,
està distribuïda en tres zones amb tres policies de barri en torns de matí i vesprada, a
més d'un cotxe de vigilància en torns matí, vesprada i nit. Amb la qual cosa, la policía local
considera que la dita zona es`troba suficientment vigilada. Així mateix, algunes zones més
complexes del districte es troben incloses permanentment en els dispositius conjunts amb
el Cos Nacional de Policia que es duen a terme mensualment amb resultats sempre
positius des del punt de vista de la seguretat ciutadana.
3. Quant al parc sobre les vies de metro soterrades, els tècnics municipals ultimen el
projecte que ha sigut ajustat al màxim al plantejament que havien proposat els veïns, a fi
de fer-ho compatible amb les necessitats de tota la població de Benimàmet.
El treball que estan fent els tècnics municipals té una visió global per a, en la mesura de
les possibilitats, millorar si és possible la convivència i la qualitat de vida de tots els veïns
de Benimàmet i no solament en l'àmbit estrictament objecte de les obres del parc.
La proposta del pla d'actuació inclou aproximadament 35.000 m2 dels quals entorn dels
28.500 m2 seran zona verda, és a dir, un 80 % aproximadament de tota l'actuació.
El projecte d'urbanització sobre les vies soterrades del metro de Benimàmet, en el qual es
treballa, s'ha dissenyat potenciant els espais de vianants i superfícies enjardinades, de
manera que tan sols s'hi inclou un ciclocarrer a cada costat del jardí, que s'unixen a partir
del carrer de l’Arquitecte Gilabert a fi d'unir eixa part del parc per a ampliar l'actual Parc de
Camales.
D'esta manera, al reduir-se al màxim els vials existents i transformar-se en ciclocarrers
amb preferència ciclista i limitació de velocitat a 30 km/h, s'evita que les bicicletes circulen
sobre la zona verda i compartisquen espai amb vianants, per a eliminar el risc
d'interferències amb xiquets, ancians i persones en general i, a més, a l'eliminar-se el
carril bici que estava previst que travessara longitudinalment tot el jardí, es guanya espai
enjardinat i s'abandona el concepte de carrers de trànsit per als cotxes, al ser els
ciclocarrers un tipus de via millor integrat en l'entorn enjardinat i amb component dissuasiu
per als vehicles de quatre rodes.
El que es puga parlar d'este projecte d'urbanització ha sigut per la voluntat tant de
l'Ajuntament com de la Generalitat a l'hora d'invertir a Benimàmet per a soterrar les vies al
seu pas per la localitat, de maner que s’hi ha fet un ingent treball, i una forta inversió de 70

milions d'euros per a soterrar una infraestructura ferroviària que portava des de temps
immemorials funcionant per Benimàmet, de manera que partia la població.
El projecte contempla també l'ampliació de l'actual vorera dreta al carrer de Felip Valls, a
l'altura de la plaça Luis Cano, a fi de poder instal·lar-hi una marquesina per a protecció
dels usuaris de l'EMT.
S'estan mantenint contactes amb l'Ajuntament de Burjassot i amb alguns particulars
propietaris de terrenys per a arribar a acords i consensuar solucions que milloren el
disseny i funcionalitat del projecte.
Amb tot això, l'Ajuntament executarà un projecte que suposarà una inversió de vora 5,7
milions d'euros per a la urbanització d'un gran parc per a ús i gaudi de la població, on
tindran assistència tots els veïns i comerços, es cobriran les necessitats de càrrega i
descàrrega, i de mobilitat per a les persones que desitgen moure's amb bicicleta.
Este projecte ha comptat amb la participació del col·lectiu veïnal des del primer minut, de
manera que s’han mantingut conjuntament nombroses reunions de l'Associació de Veïns
tant amb la Conselleria com amb l'Ajuntament, i han sigut sensibles a les seues propostes
i han arreplegat moltes de les seues reivindicacions des del primer projecte que es va
plantejar.

8u Preguntes formulades per Martín Navarro
8.1. Sobre adquisició i rehabilitació del patrimoni oblidat i amb possibilitat de
dedicació a equipament públic.

En este districte hi ha múltiples alqueries, vivendes senyorials, etc., que estan
catalogades en el PGOU de la ciutat de València com a protegits, alguns inclús estan
destinats a equipaments públics, per la qual cosa competix a este ajuntament aconseguir
la propietat d'estos immobles si són de propietat privada, com millor considere per a la
seua rehabilitació i destinació al fi públic previst.
En estos moments no tenim notícies de la situació d’estos ni de quines són les actuacions
que des de l'Ajuntament s'estan duent a terme amb esta finalitat,
Per això, el vocal que subscriu, eleva les següents:

PREGUNTES:
1.
Del llistat adjunt, per a cada un dels immobles de propietat pública, quines accions
s'estan duent a terme per part de l'ajuntament en les construccions, amb la finalitat de
posar-les en ús i a disposició dels veïns i veïnes per a la prestació de servicis públics?

1.
Del llistat adjunt, per a cada un dels immobles de propietat privada, quines accions
s'estan duent a terme per part de l'Ajuntament que presidix Rita Barberá, en estes
construccions per a posar-les a disposició del consistori i permetre així l'ús públic d’estos?

Contesta la presidenta
En relació amb els immobles inclosos en la relació que acompanya a la pregunta, des de
la Delegació de Patrimoni i Expropiacions s'informa que:
−
−
−

Els dos primers consten de propietat municipal, i es troben pendents d'adscriure
El núm. 3 no consta de propietat municipal
Els núms. 4 i 5 consten de propietat municipal i es troben inclosos dins de la
Concessió del BIOPARC.
Els núm. 7, 8, 9, 10, 11 i 12, formen part de l'Espai Lliure de la C/ d’Olba, quedant pendent
d'adquirir algunes parcel·les per a completar el futur jardí.
El núm. 13, lOliera, consta de propietat municipal i es troba pendent d'adscriure.
Els núm. 14 i 15, no consten de propietat municipal.
El núm. 16, Casino de l'Americà, consta de propietat municipal, i es troba pendent
d'adscriure.
El núm. 17 no consta de propietat municipal.
El núm. 18, l'Alqueria del Moro, consta de propietat municipal, i es troba a Servicis
Centrals Tècnics a l’efecte de realitzar obres de consolidació des de l'any 2006.
I els núm. 19, 20 i 21, no consten de propietat municipal.
Respecte a les propietats municipals pendents d'adscriure, els Servicis Centrals Tècnics
han elaborat pressupostos a l’efecte d'escometre les obres necessàries per a la
consolidació dels edificis a l'espera de la seua adscripció definitiva.

Així mateix, cal indicar que respecte de les parcel·les que no són de propietat municipal,
es tracta de parcel·les que el planejament ha previst per a determinats usos de servici
públic o semblant, i l'adquisició del qual requerix de la corresponent expropiació.
8.2. Manteniment de parcs i jardins dins l'àmbit Junta Municipal
Des de fa anys la partida pressupostària per al manteniment de parcs i jardins de la nostra
ciutat ha anat reduint-se, la qual cosa ha esdevingut en una reducció de la plantilla
dedicada a esta tasca amb el consegüent acomiadament de treballadors.
Producte d'estos retalls, que l'alcaldessa Rita Barberá i el seu govern de l'Ajuntament de
València ha practicat de manera sistemàtica i any rere any a les veïnes i veïns de
València, durant esta última legislatura, s'han succeït les caigudes de palmeres i branques
d'arbres, que com a conseqüència de no tindre manteniment adequat són susceptibles de
produir accidents, com ja ha ocorregut en alguns casos.
Per això, el vocal que subscriu, eleva les següents:
PREGUNTES:
1. Té previst el govern d'este Ajuntament un pla de revisió de les arbredes dels parcs i
jardins dels barris d'esta Junta Municipal?
2. En cas de resposta afirmativa per a la pregunta anterior, quin és el pla establit per a
dur-lo a terme i el cronograma d’este?
Contesta la presidenta:
1. Durant tot l'any, tant els tècnics municipals, així com el personal de les empreses i
de l'organisme autònom, realitza ininterrompudament treballs d'inspecció i
diagnòstic de la totalitat de l'arbratge de la ciutat de València, i conseqüentment
amb els resultats de les inspeccions es realitza la programació de les actuacions
de poda i descàrrega de l'arbratge.
Així mateix, en la programació mensual es tenen en compte els expedients rebuts a la
Secció de Gestió Integral de l'Arbre, el nou programa de Suggeriments i Informació als
ciutadans, telefonades del 010 i Oficina de Queixes i Reclamacions, avisos de la Policia
Local i Bombers.
Finalment, quan es realitza la poda de l'arbratge es revisa i avalua la seguretat d’este.
La revisió d'arbratge i palmera és un treball continu que es realitza durant tot l'any amb
tots els mitjans materials humans disponibles, a fi d'augmentar la seguretat de l'arbratge
de la ciutat, especialment del viari.
2.
Quant a la inspecció, diagnòstic i actuacions de poda i descàrrega de l'arbratge de
la ciutat es treballa durant tot l'any ininterrompudament, a través de les programacions
mensuals que es van elaborant segons el que s'ha descrit en el punt anterior.
9é Pregunta presentada per José Barrachina Gallego

9.1. Queixes dels pares i xiquets de l'escola de Benimàmet.

1. La carència de condicions de les instal·lacions del carrer de Rafael Tenes Escrig per a
la pràctica del futbol (úniques a Benimàmet per a la pràctica del futbol reglamentat i que
és un camp de terra cedit per un particular), els xiquets es fan mal amb les pedres quan
cauen, han de creuar un carrer amb trànsit, (unió de Benimàmet amb Burjassot i els seus
centres comercials). Els pares veient estos problemes i que amb el temps no se
solucionen, els han tret de l'escola, (tant alevins, com infantils i juvenils), s'han matriculat a
les de Burjassot i de Paterna.
Este estat de coses ha portat a la falta d'inscripcions en esta escola, la qual cosa la fa
inviable (esport de base) si no es posen solucions al problema, raó per la qual l'esport
majoritari i de la gent humil desapareix de la nostra pedania.
2. Trasllat d'expedients de l'oficina de desocupació de Burjassot. (L'hivern passat, els
desocupats de Benimàmet, amb l'ajuda de totes les associacions del barri, incloent-hi la
nostra agrupació, van parar el trasllat dels seus expedients a les noves oficines de
Manises, al el centre denominat Quart. Es van arreplegar més de mil firmes, per la qual
cosa es va suspendre tal trasllat que castiga encara més els desocupats a invertir temps i
diners en transport per a acudir a tramitar la seua desocupació. Ara pareix que tornen a
plantejar el trasllat)
El Grup Socialista d'esta Junta formula les PREGUNTES següents:
1. Per què no s’invertix a posar gespa artificial a l'únic camp de terra que queda a la ciutat
de València i construïxen vestuaris al costat del camp per a no haver de creuar el carrer
per a accedir-hi, o plantejar-se complir la promesa de fer un camp per al futbol federat
(any 2003) en lloc del futbol 7.
2. Que tenint en compte que l'oficina més pròxima a la nostra pedania és la de Burjassot,
ens defenga el nostre Ajuntament davant de la Generalitat, i encara que és castigar més
els desocupats (gent amb pocs recursos) a pagar transport, ja es necessita el transport
públic per a anar a Burjassot i síi per a anar a Manises, fan falta dos autobusos per
trajecte, un municipal i un altre de rodalia.
Contesta la presidenta:
1. A la pedania de Benimàmet, l'únic sòl qualificat d'ús esportiu que permet la instal·lació
d'un camp de futbol 11 es troba a l'ampliació de l'actual poliesportiu de Benimàmet, situat
al C/ de Sant Josep de les Carolines.
El projecte de construcció del camp de futbol 11 s'inclou en esta segona fase d'ampliació,
pendent de disposar dels terrenys qualificats per a ús esportiu, actualment en tràmits
d'expropiació.
A la pedania de Benimàmet no es disposa de cap altre terreny per a ús esportiu que
permeta la ubicació d'un camp de futbol 11 municipal.

2. No està previst per part del SERVEF el trasllat de l'oficina existent a Benimàmet, tal
com així es va informar el Grup Socialista en el Ple de l'Ajuntament.
10é Pregunta presentada per Immaculada Àngel Carbonell, Grup Compromís.
a. Alqueria del Rei
MOTIVACIÓ:
Les últimes setmanes ha sigut notícia, pel seu abandó negligent, el conjunt denominat
com l'Alqueria del Rei a l'Horta de Campana. Desgraciadament, esta és una situació que
patix una gran part del patrimoni històric del nostre districte (l'Alqueria del Moro, la Casa
de l'Americà, l'Alqueria Falcó, el Molí dels Frares, el Molí del Sol, etc.), que l'incendi del
passat 4 d'agost va convertir en notícia.
Este conjunt de l'Alqueria del Rei era fins al 2001 un dels millors conservats de la zona,
atés que els camps estaven en producció i les cases habitades per la família propietària,
la qual va ser dolorosament expropiada d'una propietat i unes terres que els pertanyen.
L'adjudicació a l'empresa Rain Forest, acordada pel Ple de l'Ajuntament de 30 de
novembre de 2001, contemplava una sèrie de condicions quant a l'ús i conservació del
conjunt que han sigut incomplides sistemàticament per part de l'empresa i no
convenientment supervisades per l'Ajuntament.
Fa unes setmanes, concretament el 4 de setembre passat, el diari Levante-EMV publicava
una notícia que titulava:
“L'ajuntament ultima el rescat de les alqueries de Bioparc per a centre hípic”. Rain Forest
cedirà l'ús de l'abandonat conjunt d'arquitectura rural protegit per un període de 15 anys al
consistori al qual sol·licita que el rehabilite”
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís,
PREGUNTA
1. En quines condicions es fa càrrec l'Ajuntament de la concessió que al seu dia li va fer a
l'empresa Rain Forest?
2. Quin és el pla d'actuacions previstes en este conjunt d'alqueries?
3. Quins seran els criteris d'intervenció, tenint en compte el nivell de protecció del conjunt?
Contesta la presidenta
Este assumpte es va tractar en l'última Comissió d'Urbanisme, relaitzada el passat 22 de
setembre, en la qual va estar present el portaveu d'este grup, Joan Ribó.
La intervenció, arran d'una moció del Grup Socialista, arreplega en actes és la que es
transcriu a continuació.

Assumpte: Intervenció punt núm. 11 de la Comissió d'Urbanisme, sessió de 22 de
setembre de 2014.
“11. El Sr. Grau manifesta que la proposta continguda en la moció li ha causat sorpresa,
perquè és conegut, i així ha sigut publicat en els mitjans de comunicació, que la Delegació
d'Esports està negociant amb Rain Forest, amb la qual ja hi ha un preacord, la renúncia
temporal a la concessió a l’efecte de dur a terme en estos terrenys un projecte esportiu de
caràcter hípic.
Sotmesa a votació, es desestima amb el vot en contra dels Srs. Novo Belenguer, Grau
Alonso, Lledó Aucejo, Mendoza Seguí, Sanchis Mangriñán i els vots favorables dels Srs.
Sarrià Morell, Ribó Canut i Sanchis i Labiós”.
10.2. Assumpte: Caiguda d'arbres i palmeres a l'estiu.
Durant l'estiu de 2014, i en especial durant els mesos de juliol i agost, l'arbratge de la
nostra ciutat s'ha vist greument afectat per les altes temperatures. S'han produït caigudes
d'arbres i palmeres que han suposat actuacions de tala d'emergència i poda en el nostre
arbratge.
En l'àmbit de la Junta Municipal de Trànsits, una palmera va ser abatuda perquè va estar
a punt de caure al carrer de Menéndez Pidal.
Segons notícies de premsa s'ha procedit a la revisió de l'estat de les més de 7.000
palmeres que hi ha a la nostra ciutat i més recentment esta revisió s'ha estés a la resta
d'arbres.
Veïns del barri de Campanar també ens han fet arribar el seu desconcert davant de la tala
d'arbres al C/ de la Vall de la Ballestera i al cantó amb el C/ d’Hernández Lázaro.
Per tot açò, la vocal que subscriu formula en nom seu i en el del Grup Municipal
Compromís les següents
PREGUNTES
1. Total de palmeres i arbres revisats en cada un dels districtes de la Junta Municipal de
Trànsits i quins han sigut els resultats d'esta revisió, també per districtes.
2. Quantes actuacions de tala i/o poda per urgència s'han produït en l'arbratge de la
nostra Junta Municipal? Assenyaleu per districte i tipus d'arbratge.
3. Quantes d'estes actuacions han sigut realitzades per avís del veïnat? Assenyaleu per
districte i tipus d'arbratge.
4. En quantes d'estes actuacions han hagut actuar els Bombers i/o Policia Local?
Assenyaleu per districte i tipus d'arbratge.

5. Quines són les accions que pensa dur a terme l'Ajuntament de València per a previndre
situacions com esta, viscudes en els últims anys?
6. Quins han sigut els motius per a tallar els arbres?
7. Si el motiu ha sigut alguna malaltia, es replantaran els arbres pròximament?

Contestació de la presidenta
Es remet a la resposta que es va donar en el passat Ple del mes de setembre, en el qual
s'atenia a la pregunta formulada per la regidora Pilar Soriano Rodríguez, del Grup
Municipal Compromís.
En relació amb les preguntes de branques caigudes per causes naturals i sense
intervenció dels servicis municipals, no és possible contestar de la forma prevista en les
preguntes, per tal com les dades relatives a les branques es contemplen com total de
branques “retirades”, que inclou tant les actuacions realitzades per branques caigudes,
com les actuacions realitzades per retirada de branques seques, com les branques
retirades per perill de despreniment, com les branques arreplegades com a conseqüència
d'un temporal o una tempestat, com les branques fracturades a conseqüència d'accidents
de cotxe, vandalisme, o altres causes.
Així mateix, en relació amb els arbres i palmeres, en els parts de treball es computen
també aquells que han sigut “retirats” com a conseqüència de tempestats, temporals o
forts vents, i inclús en alguns casos estaran comptabilitzats arbres que, sense arribar a
caure, han sigut abatuts per risc de caiguda, accidents de trànsit i altres causes.
Tenint en compte la quantitat d'arbratge de la ciutat i de treballs i actuacions realitzades al
llarg de tot l'any pels servicis municipals en relació amb este, treballar estadísticament
cada una de les actuacions de la manera plantejada en les presents preguntes, en relació
amb cada una de les actuacions, suposaria un treball addicional d'extraordinària
envergadura amb poca aportació addicional, tenint en compte l'important volum de treball,
tant del servici com de l'organisme autònom.
PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
A continuació es passa al torn d'intervencions veïnals i acabades estes es dóna per
finalitzada la sessió a les 20 hores 50 minuts.

