ACTA NÚM. 90, CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ, CELEBRADA EL 19
D’OCTUBRE DE 2015

ASSISTENTS:
President:
JORDI PERIS BLANES (VALÈNCIA EN COMÚ)
Vocals:
JAUME FERRÀ PELLICER (COMPROMÍS)
ROSA MARIA GARCIA DOMÍNGUEZ (COMPROMÍS)
JOAN COLOMER BEA (COMPROMÍS)
CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
MODESTO MARTÍNEZ VIZUETE (PSOE)
JESUALDO NAVARRO MORA (VALÈNCIA EN COMÚ)
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ ANDRÉS (PP)
LUIS BAILÓN GARCÍA (PP)
LAURA PEÑA MIR (PP)
MAYTE LÁZARO CASAJÚS (PARTIT DE LA CIUTADANIA)
Secretari:
PEDRO LLOPIS NARBÓN

Assistixen com a vocals suplents Modesto Martínez Vizuete per Cristina
Escribano García (PSOE), i Luis Bailón García i Laura Peña Mir per Gonzalo
Mallea Durbán i Alberto Armero Estruch (PP).
No assistixen a la reunió Mercedes Giménez Soler i el vicepresident de
la Junta, Giuseppe Grezzi
A la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia 19 d’octubre de 2015,
es reunixen al Centre Municipal de Servicis Socials de Benimaclet, en sessió
extraordinària, prèviament citats, els membres del Consell de Districte de la
Junta Municipal d’Exposició que es detallen més amunt amb l’orde del dia
següent:
1. Constitució del Consell de Districte i nomenament de portaveus dels grups
polítics.
2. Creació de comissions de treball i nomenament dels seus coordinadors.
3. Règim de sessions dels consells. Informació del seu funcionament.
4. Suggeriments i propostes.
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Abans de tractar els punts de l’orde del dia, el president dóna les gràcies
a tots els presents per la seua assistència a este consell, i agraïx al Centre de
Servicis Socials de Benimaclet haver cedit els seus locals per a la celebració
d’esta sessió, que considera més adequats per a l’objectiu que es pretén, com
ho és la participació ciutadana.
1r. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE I NOMENAMENT DE
PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS
Es procedix a la lectura de la Resolució núm. 95, de l’Alcaldia, de data
04-08-2015, en què es nomenen els vocals de la Junta:
“De conformitat amb el que establix l’article 84.3 del Reglament Orgànic
de Govern i Administració de l’Ajuntament de València, i amb les propostes
formulades pels grups polítics que componen l’Ajuntament Ple, l’Alcaldia resol
nomenar vocals de la Junta Municipal d’Exposició les persones que
s’expressen:

PEL GRUP COMPROMÍS:
Titulars
- JAUME FERRÀ PELLICER
- JOAN COLOMER BEA
- ROSA MARIA GARCIA DOMÍNGUEZ
Suplents
- SARA MOLTÓ GISBERT
- DANIEL SORIANO ARGENTE
- ANDREU ROMERO ALCAYDE
PEL GRUP SOCIALISTA:
Titulars
- CRISTINA ESCRIBANO GARCÍA
- D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA
Suplents
- MODESTO MARTÍNEZ VIZUETE
- MARÍA LUISA PARRILLA GIMÉNEZ

PEL GRUP VALÈNCIA EN COMÚ:
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Titular
- JESUALDO NAVARRO MORA
Suplent
- MANUELA RUIZ DE CENZANO

PEL GRUP POPULAR:
Titulars
- CARLOS ANDRÉS LÓPEZ ANDRÉS
- GONZALO MALLEA DURBÁN
- ALBERTO ARMERO ESTRUCH
Suplents
- LUIS BAILÓN GARCÍA
- EVA CABANELL RIPOLLÉS
- LAURA PEÑA MIR
PEL GRUP CIUTADANS - PARTIT DE LA CIUTADANIA:
Titulars
- MAYTE LÁZARO CASAJÚS
- MERCEDES GIMÉNEZ SOLER
Suplents
- MARÍA JOSÉ CAPILLA GIMÉNEZ
- FERNANDO MULAS DELGADO
A proposta dels grups polítics, es dóna compte del nomenament dels
seus portaveus en els vocals següents:
- Pel Grup Compromís: JAUME FERRÀ PELLICER
- Pel Grup Socialista: CARLOS DE LA CRUZ MOYA
- Pel Grup València en Comú: JESUALDO NAVARRO MORA
- Pel Grup Popular: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ ANDRÉS
- Pel Grup Ciutadans - Partit de la Ciutadania: MAYTE LÁZARO CASAJÚS
Queda constituïda la Junta Municipal d’Exposició.
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2n. CREACIÓ DE COMISSIONS DE TREBALL I NOMENAMENT DELS
SEUS COORDINADORS

La Presidència eleva proposta per a la creació en la Junta de les
comissions de treball següents:
1. Cultura i educació.
2. Benestar social.
3. Urbanisme i inversió als barris.
4. Activitats econòmiques, comerç i horta.
El vocal Sr. López, del Grup Popular, proposa la creació d’una comissió
de treball més, que seria la de seguretat ciutadana.
El vocal Sr. Ferrà, del Grup Compromís, la considera innecessària de
moment.
El Sr. López insistix en el fet que la considera necessària per la
problemàtica creada a la plaça de Benimaclet, el Mestalla i la Ciutat
Universitària.
El president considera que este tema podria integrar-se en qualsevol de
les comissions proposades, i que potser la més adequada és la d’activitats
econòmiques, comerç i horta.
Per la seua banda, la Sra. Lázaro, del Grup Ciutadans - Partit de la
Ciutadania, proposa també la creació d’una comissió de treball de salut.
El president proposa incorporar-la en la comissió de benestar social.
Després d’estes intervencions se sotmet a votació la creació de les
comissions de treball següents:
1. Cultura i educació.
2. Benestar social i salut.
3. Urbanisme i inversions en barris.
4. Activitats econòmiques, comerç, horta.
La proposta s’aprova per unanimitat.
Així mateix, i fent ús de les seues atribucions, la Presidència proposa el
nomenament dels vocals coordinadors següents:
- Comissió de Cultura i Educació: ROSA MARIA GARCIA DOMÍNGUEZ
(COMPROMÍS).
- Comissió de Benestar Social i Salut: CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE).
- Comissió d’Urbanisme i inversions en Barris: JESUALDO NAVARRO MORA
(VALÈNCIA EN COMÚ).
- Comissió d’Activitats Econòmiques, Comerç, Horta: JOAN COLOMER BEA
(COMPROMÍS).
D’altra banda, sol·licita als grups polítics de la Junta que designen els
vocals que s’integraran en estes comissions.
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Els grups polítics designen els membres següents en les diferents
comissions:
- Comissió de Cultura i Educació:
Rosa M. Garcia Domínguez (COMPROMÍS)
Carlos de la Cruz Moya (PSOE)
Jesualdo Navarro Mora (VALÈNCIA EN COMÚ)
Carlos A. López Andrés (PP)
- Comissió de Benestar Social i Salut:
Jaume Ferrà Pellicer (COMPROMÍS)
Carlos de la Cruz Moya (PSOE)
Jesualdo Navarro Mora (VALÈNCIA EN COMÚ)
Gonzalo Mallea Durbán (PP)
Mayte Lázaro Casajús (CIUTADANS)
- Comissió d’Urbanisme i Inversions en Barris:
Jesualdo Navarro Mora (VALÈNCIA EN COMÚ)
Jaume Ferrà Pellicer (COMPROMÍS)
Cristina Escribano García (PSOE)
Alberto Armero Estruch (PP)
- Comissió d’Activitats Econòmiques, Comerç, Horta:
Joan Colomer Bea (COMPROMÍS)
Cristina Escribano García (PSOE)
Jesualdo Navarro Mora (VALÈNCIA EN COMÚ)
Carlos A. López Andrés (PP)
La vocal Sra. Lázaro, de Ciutadans, deixa pendent la participació en
alguna altra comissió, a falta de consultar-ho amb el seu grup polític.
D’altra banda, el president indica que qui vulga participar, tant si són
veïns com entitats de l’àmbit de la Junta, en qualsevol d’estes comissions de
treball, ho hauran de sol·licitar a la secretaria de la Junta.
El president informa del calendari de celebració de les comissions:
- Urbanisme i inversió en barris: 28 d’octubre, a les 18 hores, als locals de la
Junta.
- Cultura i educació: 28 d’octubre, a les 19.30 hores, als locals de la Junta.
- Benestar social i salut: 4 de novembre, a les 18 hores, als locals de la
Junta.
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- Activitats econòmiques, comerç, horta: 4 de novembre, a les 19.30 hores,
als locals de la Junta.
Quant a la Comissió d’Urbanisme i Inversions als Barris, el president voldria
advertir que, atesa la intenció que les propostes i idees aportades per veïns i
entitats ciutadanes siguen recollides per a incorporar-les en el pròxim
pressupost municipal, els que participen en esta comissió han de ser
conscients de la promptitud en la presentació i estudi.

3. RÈGIM DE SESSIONS DELS CONSELLS. INFORMACIÓ DEL SEU
FUNCIONAMENT
En este punt pren la paraula el president per a informar de la nova dinàmica
que es pretén implantar en els consells de districte de totes les juntes
municipals quant al tema de la participació ciutadana, i com a principal novetat
o modificació hi ha que tots els veïns i entitats hi puguen participar, i no sols en
l’últim punt de l’orde del dia, sinó també en qualsevol dels punts ordinaris a
tractar, on abans només podien intervindre els vocals. I perquè això puga fer-se
d’una forma àgil i ordenada s’establixen uns temps en les intervencions, que
són els que establix el reglament orgànic vigent, de manera que:
- En primer lloc intervindran els vocals, representants dels grups polítics,
amb un màxim de 5 minuts, i de 3 minuts per al torn de rèplica. I abans de la
votació el públic assistent podrà intervindre 2 minuts com a màxim per
intervenció.
- En la presentació de mocions per part de l’oposició, hi haurà igualment un
únic torn d’intervenció per al grup que presente la moció i un de rèplica per
a cada un dels grups polítics que formen l’equip de govern.
- Pel que fa al punt de precs i preguntes: intervindran en primer lloc els que
ho hagen sol·licitat prèviament per escrit, i a continuació els que ho
sol·liciten en este moment, que hauran de fer-ho per escrit omplint un full de
participació creat a este efecte.
I, dit això, el president obri un torn d’intervencions per a aclarir qualsevol
punt que no haja quedat prou explicat.
Una veïna pregunta com podran informar-se dels punts a tractar en els
consells, i així plantejar-hi les seues intervencions.
El president l’informa que l’orde del dia dels consells es publica prèviament
en el web de l’Ajuntament i s’exposa en el tauler d’anuncis de la Junta, i que,
en tot cas, si les intervencions no es presenten amb anterioritat per escrit,
sempre queda la possibilitat d’exposar-les en el mateix consell, amb els fulls de
participació de què es va parlar.
Una altra veïna pregunta sobre la periodicitat de la celebració dels consells.
El president respon que amb el reglament vigent la periodicitat s’establix en
tres mesos, encara que hi ha prevista la celebració d’un altre consell per al mes
de desembre, i que la periodicitat sempre és susceptible de modificar-se.
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Una altra veïna pregunta pels barris que componen l’àmbit territorial de la
Junta d’Exposició.
El secretari l’informa que la componen els següents: Orriols, Sant Llorenç,
Mestalla, Exposició, Jaume Roig, Benimaclet, Camí de Vera i Ciutat
Universitària.
Una altra veïna pregunta per la gravació dels consells.
El president l’informa que tots els consells seran públics i gravats en àudio.
Ara bé, la gravació en imatge es farà a càmera fixa a la taula de presidència, de
manera que en cap moment es gravarà els assistents per a guardar la seua
privacitat, i si algú vol intervindre en les sessions haurà de dirigir-se a la taula,
des de la qual es gravarà la seua intervenció.
El vocal del PP Sr. López manifesta la consideració següent: que en esta
junta de districte, des del seu inici, i en els diferents mandats polítics, qualsevol
que fóra el seu signe, sempre hi ha hagut un ambient de concòrdia entre els
membres, fins al punt que en les diferents comissions de treball que han
funcionat quasi sempre els acords s’han adoptat per unanimitat, i estima i
sol·licita que este mateix esperit hauria de continuar regnant en esta junta.
Una veïna pregunta com es podria autoavaluar el funcionament dels
consells i les comissions de treball.
El president li contesta que tot això es pot estudiar i ho pren com un
suggeriment.

4. SUGGERIMENTS I PROPOSTES

Pren la paraula el president per a explicar que este punt té com a
objectiu recopilar totes les propostes i suggeriments per a la millora del
funcionament de les juntes municipals i els seus consells. Totes les propostes
recollides en les diferents juntes municipals seran posteriorment ordenades i
analitzades i s’utilitzaran com a material per a unes jornades de debat
posteriors que fixen les bases del canvi en el reglament. I per a millorar eixe
funcionament es fan quatre propostes:
1. Distribució territorial de les juntes. Ací caldria valorar els diferents barris que
componen les juntes i la seua disparitat.
2. Descentralització per barris dins de les juntes.
3. Membres que han de compondre els consells de les juntes.
4. Ús de metodologies participatives.
Per part del Grup de Ciutadans, a la vocal Sra. Lázaro les propostes li
semblen bé, però voldria que se li concretara més per un comunicat la segona
proposta referida a descentralització per barris, i d’altra banda, quant als punts
tres i quatre, entén que van dirigits a fomentar la participació ciutadana i que
això suposa un signe de transparència, amb la qual cosa el seu partit està
totalment d’acord.
Per la seua banda, el Sr. López, del PP, diu que les propostes són
positives, però que no s’ha aprofundit en els temes plantejats, i voldria, d’altra
banda, fer una proposta que seria que la celebració dels consells de les juntes
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es fera de forma itinerant, és a dir, com ja es va fer anteriorment, que les
sessions se celebraren als diferents barris de les juntes, i no en un únic lloc.
S’obri a continuació el torn d’intervencions veïnals:
1. Pedro Sillas Naharro:
- El consultori d’especialistes del carrer d’Alboraia deixà de tindre urgències
en festius. Quan s’obrirà este servici?
- Quines perspectives hi ha per a la Fe vella?
- Es pensa millorar el servici de recollida de residus sòlids en la via pública?
- Proposa crear un impost per als propietaris de gossos.
2. Antonio Pérez, per l’AVV de Benimaclet:
Des de l’Associació de veïnes i veïnes de Benimaclet la nostra felicitació
a tots els components d’esta Junta Municipal de Districte d’Exposició, desitjant
que esta nova etapa puga ser beneficiosa per a tots els veïns i veïnes del
Districte d’Exposició.
Nosaltres recollim les paraules de l’alcalde, Joan Ribó, quan proclama
que València no vol ser més que ningú, però tampoc menys que ningú.
Benimaclet les fa també seues, som un barri solidari però també volem que es
resolguen els nostres problemes.
En primer lloc, és necessari la reforma del Reglament de les Juntes
Municipals de Districte, cal fer-les més obertes perquè hi haja més participació
veïnal i amb resolucions més ràpides, més efectives i més resolutives.
La nostra associació ja va entregar al regidor Jordi Peris, president
d’esta junta, les nostres idees i propostes perquè les puguen tindre en compte
si així ho estimen oportú.
Les comissions de treball que es fixen en el punt 2 d’este ple ja van ser
una ferramenta de treball en juntes anteriors que van tindre una labor positiva;
es tractaria de fer-les més obertes, però sense ser molt nombroses.
Benimaclet té problemes propis, com el PAI Benimaclet Est, en què la
nostra associació treballa amb molt d’esforç i seguix en contacte permanent
amb les regidories de l’Ajuntament corresponents a eixe tema.
Tots els barris tenim uns problemes comuns que són els que més ens
preocupen i en els quals hem de continuar incidint més perquè puguen pal·liar
o solucionar, i és tasca de tots, d’un ajuntament que ha d’esforçar-se al màxim
per a servir els ciutadans i d’una ciutadania que hem de ser més conscients,
tots som responsables.
La neteja als barris de València és des de fa bastants anys un dels
problemes més insalubres i nocius de la ciutat, el pressupost es va rebaixar
molt dràsticament pel govern municipal anterior, i això fa molt difícil que hi puga
haver solucions fàcils. És cert que ha millorat un poc, però els carrers seguixen
bruts, cal netejar els carrers més sovint, cal netejar els interiors dels
contenidors, cal equilibrar tot el treball de les empreses de neteja, etc.
També els veïns i veïnes hem de ser mes conseqüents amb la neteja
dels nostres carrers, que han d’estar igual de nets que les nostres cases. La
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nostra associació fa campanyes de conscienciació i sensibilització en este tema
conjuntament amb l’Ajuntament.
El problema del botellot és un altre gran problema, millor dit, la negació
del dret al descans, que hauria de ser el primer dret a tindre en compte. Este
problema el coneixen bé totes les persones que el patixen. No té solucions
fàcils, caldria prendre mesures molt valentes en dos vessants: mesures de
tipus policial en un primer moment i mesures de tipus sensibilitzador des de les
escoles i les famílies; sempre recordem en tots estos problemes la barbaritat de
no impartir l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania.
La proliferació de les terrasses a les voreres de tota la ciutat és una crida
a un oci que ha deixat de ser responsable, és totalment necessari revisar totes
les terrasses existents i fer complir les normes municipals: si complixen les
mesures de les voreres, si no excedixen la superfície autoritzada, si complixen
els horaris de tancament, si les netegen degudament, si exigixen als clients que
no s’excedisquen en el soroll, etc.
Una mesura que podria ajudar millor al dret al descans seria tancar totes
les terrasses a les 24 hores. L’hostaleria posaria el crit en el cel, però els que
ho patixen ja viuen en l’infern.
Altres mesures que també podrien ajudar serien que les persones que
embruten els carrers els netegen, que s’impedisca la venda ambulant d’alcohol,
que els pubs i bars intenten conscienciar pel seu propi bé els seus clients, que
es netegen els carrers a partir de les 24 hores, etc.
La nostra associació, conjuntament amb la de Comerciants, hem
sol·licitat al regidor de Comerç i Via Pública que a Benimaclet es complisca la
normativa municipal com en algun altre barri ja s’ha incidit, que no es puga obrir
cap nou local de tipus bar, pub o semblant en una distància de 65 metres.
Creiem que també ha de ser una norma per a tots els barris que
disposem del que anomenem barri 30. La nostra associació està sol·licitant
esta solució des de fa uns quants anys, volem un barri més pacífic i segur,
evitant possibles accidents i on prime el bon sentit comú en tot allò que
signifique l’educació viària. Un barri amb rutes segures per als més jóvens quan
van cap als col·legis i per als més majors per als seus desplaçaments.
A escala local de Benimaclet, hi ha servicis que ens falten, algun dels
quals molt necessaris, com la creació d’una guarderia pública, i altres com la
inauguració del nou centre de salut Benimaclet II; el projecte d’unir els dos
aparcaments fets per l’associació i allargar-los fins a l’avinguda de Valladolid; la
reurbanització del carrer de la Murta fins al cementeri, la reurbanització de
l’avinguda de Valladolid; la cessió de l’alqueria Serra; el nou paviment d’asfalt
d’alguns carrers en mal estat; el nomenament d’un agent mediador per a
dissenyar el PAI Benimaclet Est com a barri pilot a la ciutat que treballe en un
nou urbanisme participatiu i innovador; la realització de nous horts urbans, etc.
Tots estos temes els estem tractant amb els diferents regidors de
l’Ajuntament.
3. Emiliano Ayuso:
- El trasllat de la Fe de Campanar ens està afectant molt negativament, i
inclús posa les nostres vides en perill pels desplaçaments.
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- Gossos a la ciutat; per la proliferació dels quals s’estan deteriorant a
marxes forçades mobiliari urbà, jardins, brutícia en la via pública, etc., sense
inconvenients pels seus amos.
- Jardins al barri; se’n fa un ús poc adequat, igualment per culpa dels
gossos i molt de vandalisme, per exemple els carrers d’Albocàsser, del
Poeta Altet, etc.
4. EUPV Exposició:
En nom del col·lectiu d’EUPV d’Exposició transmet la nostra felicitació al
nou equip de govern municipal i, per tant, a la Junta de Govern de l’actual Junta
Municipal d’Exposició.
Ens hauria agradat que la promesa, no oficial, transmesa oralment per
alguns dels components de l’equip de govern actual els primers dies després
de les eleccions del 24 de maig, en el sentit que es buscaria la manera que
EUPV estiguera representada en les juntes municipals, s’haguera quedat més
que un acte de cara a la galeria.
EUPV es va quedar sense representació municipal per mil vots
escassos.
Ningú amb un mínim d’objectivitat pot posar en dubte el treball de
propostes, denúncies i de presència en el carrer per part d’EUPV durant els 24
anys de govern municipal de dretes.
Per tant, ens considerem també protagonistes en este tan desitjat canvi
de govern municipal.
EUPV estarà present en esta junta municipal com a veïnes i veïns
residents i, per tant, coneixedors de primera mà dels problemes i necessitats
del districte.
EUPV col·laborarà amb esta junta en tot allò que considerem un avanç
des de projectes d’esquerres en l’àmbit de l’ensenyament, l’urbanisme, els
temes socials, etc.
Així mateix, serem crítics i denunciarem qualsevol desviació, qualsevol
deixadesa, qualsevol abús burocràtic…
EUPV, tal com reflectix en el seu programa municipal, aposta per
modificar el Reglament de les Juntes Municipals i crear les vies per a una
verdadera participació ciutadana. Aposta per la creació de comissions de treball
en l’àmbit urbanístic, cultural, educatiu, de contaminació acústica…
Comissions obertes a la participació de les entitats del districte que hi
desitgen participar, així com de persones que a títol personal hi desitgen
col·laborar.
El vocal d’EUPV en la legislatura anterior va presentar nombroses
denúncies, propostes, etc., algunes de les quals van ser aprovades, però no
solucionades, moltes altres van ser rebutjades, però els problemes que van
originar la denúncia continuen existint.
Totes estes denúncies, propostes, etc., imaginem que consten en les
actes respectives. En tot cas, el nostre col·lectiu d’EUPV en té còpies.
Volem dir amb això que tot allò que va ser denunciat i no solucionat, ho
tornarem a traure de nou, i esperem que en esta nova etapa se siga més àgil i
sensible als problemes dels barris, del que es va ser en l’etapa anterior.
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5. AVV AVEGAS: (Javier López)
Temes exposats diverses vegades, en diferents departaments i sense
cap solució fins al dia de hui.
MERCADONA. De forma puntual, tots els dies, inclosos els diumenges,
arriba el camió del servici 010, de 2 a 2.30 AM entra marxa arrere al carrer de
Xàbia i procedix a la càrrega dels contenidors de fem de Mercadona, acte que
provoca un gran estrèpit, perquè s’ajunta el soroll del motor en marxa més les
accelerades que efectua el conductor cada vegada que descarrega un dels
diversos contenidors juntament amb el soroll que provoquen els residus quan
es depositen en el camió, i tot això amb les conversacions i els crits dels tres
empleats de l’equip que viatja en el camió. Comprendran que esta situació que
es repetix durant molt de temps i en un carrer de la zona ZAS reclama una
solució URGENT.
El segon tema, que també afecta Mercadona, és la descàrrega de les
seues pròpies mercaderies, de 5 a 6 del matí, la qual cosa provoca de nou
sorolls excessius produïts per la circulació del carretó i la descàrrega posterior
dels palets.
PALMERAR DEL C/ XÀBIA. Estes palmeres, que havien de ser un tema
ecològic i ornamental per al barri, s’estan convertint, a causa del seu abandó,
en un desagradable problema, perquè fa anys que no s’ha procedit a fer-ne una
poda, la qual cosa origina que totes les branques seques caiguen a la calçada;
també succeïx que, a causa de la proximitat amb les vivendes, alguna d’estes
branques es posa sobre les terrasses, la qual cosa permet a la colònia de
RATES, que viuen felices en este palmerar, puguen accedir fàcilment a les
vivendes. Per a tractar d’evitar este problema, l’Ajuntament va prometre posar
cércols metàl·lics en el tronc de les palmeres per a evitar la pujada dels
rosegadors, però de les 24 plantes que hi ha al carrer esmentat només es van
instal·lar en tres, i casualment són les que hi ha davant de la porta de
MERCADONA.
En fi, quant a estos assumptes i alguns més que no necessiten grans
inversions, ni transformacions urbanístiques, agrairíem que qui corresponga
prenga les mesures adequades per a solucionar-los, ja que als veïns ens
resulta molest i desagradable haver de suportar-ho.
PD. La matrícula del camió del 010 que acudix diàriament a MERCADONA
és 8481-DWL i, quan efectua la càrrega, ix totes les nits girant a l’esquerra a
l’avinguda de Menéndez y Pelayo, o siga, en direcció prohibida, per a després
eixir pel carrer de Ramón Gordillo
6. AVV RACÓ DE SANT LLORENÇ (José Sanz Solaç):
- Falta d’enllumenat públic a les alqueries.
- Instal·lació de claraboies de desaigüe a les zones inundables de Canal,
Vera i Palmaret.
7. ORRIOLS CONVIVE:
- Es pressupostarà per a enguany el solar de l’ermita? (Arturo Peiró Pons)
.

11

- Pregunta pel cobrament de la subvenció concedida per a enguany a
l’associació esmentada per esta Junta de Districte (Denny Maitane
Montano).
- Assumpte: conveni amb Orriols Convive.
L’associació Orriols Convive és una associació sense ànim de lucre, ni
vinculada a cap partit polític ni creença religiosa, que treballa per a la
integració i millora de la convivència dels veïns i veïnes d’Orriols.
Orriols Convive ha sigut finançada per la Unió Europea fins al 2014. Este
projecte impulsat per València Acull es troba en este moment sense mitjans
materials ni recursos econòmics per a continuar la labor iniciada i que ha
sigut molt positiva per al barri.
Els vocals que subscriuen entenen que l’Ajuntament ha de posar a
disposició de les organitzacions socials els instruments necessaris perquè
estes puguen desplegar la seua labor.
Per tot el que s’ha exposat, els vocals, en nom seu i en el del PSPVPSOE, Compromís i EUPV, formulen la següent:
- Proposta d’acord: Que l’Ajuntament firme un conveni de cessió de
locals o de finançament de locals amb Orriols Convive perquè puga
desenvolupar el projecte d’integració del barri d’Orriols.
8. Manuel García Saez, per EUPV:
- Proposa la integració d’EUPV en una comissió, ja que la proposta no
oficial s’ha quedat curta per falta de sensibilitat política.
9. M. Luisa Peydro fa el suggeriment següent:
- No-necessitat la creació d’una comissió de seguretat ciutadana, sinó
revisió ordenances ocupació espai públic, revisió llicències i compliment ja.
Campanyes educació cívica correcte, ús d’espais públics.

I, atés que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 20.50
hores, de la qual cosa com a secretari done fe.

Vist i plau
El president de la
Junta Municipal d’Exposició

El secretari de la Junta
Municipal d’Exposició
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