
ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE
DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS, CELEBRAT EL DIA 2 D’ABRIL DE
2014.
ASSISTENTS:
Presidenta:
Sra. Ana Albert Balaguer
Vicepresidenta:
Sra. Lourdes Bernal Sanchis
Vocals:
Grup Popular:
D. Vicente Aparicio Palop
D. Juan Pedro Avila García
D. Eduardo Esperanza Gutiérrez
D. Francisco Reig Saez
D. Julio Crespo Bueno
Grup Socialista:
D. Martín Navarro i Vicent
D. José Vicente Barrachina Gallego
Esquerra Unida:
D. Francisco Llamas Celada.
Compromís:
SRA. Inmaculada Ángel Carbonell
Secretari:
D. Carlos Saiz Giorgeta.
En la Ciutat de València, sent les 18, 10 hores del dia 2 d’Abril de 2014, es
reunixen, prèviament citats, en les dependències de la Junta Municipal de Trànsits, síties en
la C/ Comte de Lumiares número cinc, els membres del Consell de Districte de la Junta que
dalt se citen, per a tractar els assumptes relacionats en el següent Orde del dia:
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S’aprova per unanimitat
A continuació i davant de la presència de l’AMPA Morvedre del CEIP Max Aub, es
passa al punt 7.1 de l’orde del dia, haguda compte a més la pregunta formulada per L´AMPA

Del dit col-legi.
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Pren la paraula la presidenta de la referida associació, qui manifesta que el pati del
Col·legi va ser inaugurat en 2006 després de 7 anys de lluita, i al posar un barracó s’ha
reduït l’espai existent.
El manteniment no es realitza correctament a causa dels retalls pressupostaris.
Hi ha problemes amb els desaigües i amb les pluges i el vent, la terra morterenca fa
polseta i és irrespirable per als xiquets, causant-los dermatitis, asma, afeccions respiratòries i
oftalmològiques.
Per què s’ha d’estar en els temps de descans en un ambient perjudicial?
Per què els xiquets i xiquetes d’infantil no poden utilitzar les fonts del seu pati?
L’Ajuntament ha de sol·licitar ja la construcció d’un col·legi en el solar adjunt es
necessita una solució definitiva per al pati infantil que no afecte el funcionament normal del
centre i que supose reduir l’espai disponible.
A continuació pel vocal de Compromís s’exposa la Moció presentada.
ASSUMPTE: Pati d'infantil del CEIP Max Aub
MOTIVACIÓ:
EIs membres del GM Cornpromís han tingut coneixement per part de AMPA del CEIP
Max Aub dels dolentes condicions en què és troben els instal•Iacions del pati d'infantil del
collegi, motiu pel qua no poden ser utilitzades, generant-se un greu problema d'organització ¡
massificació del pati en què conviuen tot l'alumnat del centre amb la consegüent situació de
perill per a l'alumnat d'infantil (3 a 6 anys).
El pati està cobert per terra morterenca, que si no és tracta convenientment, alça
molta pols. Per altra banda no hi ha clavegueram i quan plou és converteix en un gran basa
óbvianient impracticable. Prop de la tanca hi ha un umbracle que no te canonades, els
aigües cauen directament al terra fent un solc. 1 per acabar, els fonts instal•Iades són
clararnent inservibles; per una banda cauen directament al terra sense que hi haja una

basseta que vaig replegar l'aigua, l'alumnat podria perfectament en compte de beure, dutxarse; i per una altra banda el desaigüe està enibussat per la terra del pati.
Per veure mes clarament la situació adjuntem fotografies.
Si tenim en compte el PIec de prescripcions técniques-facultatives del Servei de
manteniment doneu centres de l'Excm. Ajuntament de València (Annex III. Periodicitats.
Manteniment preventiu, en l'apartat S. Zones infantils i patis) diu:
"-En els parcs infantils hauran de seguir-se el que és disposa en la norma UNE-EN1176 part 7 en alló relacionat amb els inspeccions periódiques, açó és:
. lnspecció ocular rutinària (mensual). (Permet identificar cingles evidents que poden
derivar-se d'actes vandálics, de Ús o dels condicions metereolóqiques;...)
. lnspecció funcional (trimestral). (Inspecció mes profunda Objectiu de la qual és
comprovar el funcionament i Estabilitat doneu equipaments i, en particular, detectar
possibles mostres de desqast. NOTA1 La neteja, l'altura lliure sobre el sol dels equipaments,
Acabament dels superfícies, la cimentació al descobert, els aristes vius, els peixos que hi
esguerren, etc. són exemples d'alguns doneu aspectes que requereixen inspeccions oculars
i funcionals.)
O Inspecció principal anual (anual). (És fa per a comprovar els nivells global dels
equipaments, la cimentació i els superfícies, per exemple, el compliment amb la part o parts
corresponents de la Norma EN 1176, tot inc!oent els possibles variacions efectuades com a
reel seu!tat de l'avaluació dels mesures de seguretat (apartat 8.2.1), els efectes dels
incleméncies de l'oratge, la presència de podriment o corrosió, i qualsevol variació del nivell
de seguretat doneu equipaments que han sigut reparats o als que se'ls ha afegit o substituit
elements. NOTA 2 La inspecció principal anual pat requerir l'excavació o del desmuntatge
d'algunes parts. Podria ser necessari adoptar mesuresaddicionals per a detectar altres
deterioraments en l'estructura. l’equipament haurá de ser inspeccionat per persones
competents.)"
Hem de tenir present que l'alumnat d'infantil d’este centre no te perqué patir la
situació descrita anteriorment, i és responsabilitat dels adrninistracions els que han de
garantir que puguen utilitzar els instal•lacions de manera segura i rebre un ensenyament de
qualitat i en condicions.
És per tot all que el Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació,
els acords següents:

PROPOSTA d’ACORD
1. Demanar que es corregisca de manera immediata la situació en què és troben els
installacions, compactar el terra morterenca, canviar els fonts i adequar-les a un pati per a
xiquets i xiquetes d'infantil. Fer els desaigües dels fonts i els drenatges per a evitar la
formació de basals quan plou.
2. Demanar l'nforme dels inspeccions que s'han de dur a terme.
3. Fer extensible esta proposta a la resta doneu CEIP d’esta JM.
4. Quin és el protocoi d'actuació per part de ajuntament al respecte? Vaiéncia, 12 de
març de 2014
Per la Presidenta s’informa que el 6 de Març d’enguany va estar amb els servicis
tècnics per a comprovar l’estat del pati infantil i van veure que la terra està sense desnivells,
si bé les fonts estan fora d’ús i no són adequades.
Quant a la falta de desaigües, els mateixos estan embossats per falta de connexió.
Proposa una reunió urgent amb els responsables de la Conselleria d’Educació i de
l’Ajuntament per a una ràpida solució dels problemes existents.
Per la Vicepresidenta Lourdes Bernal s’informa que demà es farà una visita pels
tècnics sanitaris ja que la salut dels xiquets és el primer i fonamental.
Per la Presidenta es manifesta que ja s’ha acabat el Col·legi de Puerto Rico i
progressivament se n’aniran acabant més col·legis.
La presidenta de l’Ampa exposa que en el pati hi ha buits sense tapar al que la
Presidenta li contesta que tornaran a anar els tècnics a valorar i donar solució.
La vocal de Compromis, pregunta

qual és el protocol d’actuació per a estes

qüestions contestant-li la presidenta que Servicis Centrals Tècnics de l’Ajuntament porten el
manteniment i que la Direcció del Col·legi pot sol·licitar el que corresponda.
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S’informa del mateix:
FESTEJOS

15876,00 €

PREMIS I BEQUES

2023,77 €

S’informa que la Comissió de Cultura va acordar proposar una modificació de crèdit
en el sentit d’incrementar l’aplicació pressupostària de Festejos en els 2023,70 de Beques.
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Es dóna lectura a l’acord de la Comissió de Cultura.
PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST
El pressupost assignat a esta Junta per a l’organització d’activitats l’any 2013 i en el
2014 és el següent.
Festejos…………...1.5876 €
Premis i Beques…..2.023,77 €
Com l’any anterior Comissió de Cultura proposarà la modificació de crèdit en el
sentit d’incrementar l’aplicació pressupostària de Festejos sumant la de Premis i Beques,
quedant per tant esta amb una quantia de 17.899.77 €
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Per la Presidenta es proposa disminuir les quantitats acordades de tal manera que
pels grups PSOE IU i COMPROMIS es proposen noves activitats per import de 800€.
S’aprova pels assistents.
No obstant el Sr. Martin manifesta que no renúncia a què la Comissió de Cultura
aprove també altres activitats perquè no siguen sempre els mateixos grups i les mateixes
activitats quedant de la següent manera el pressupost i activitats aprovades.
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4.1 ) Assumpte: Conservació Ximeneia Camí de Moncada
Al districte de Tormos, concretament al vaig agranar de La Saïdia, és situa una
ximeneia a un solar junt al Camí de Moncada. Esta ximeneia data del Segle XX i a l’actualitat
és troba cercada per edificis de posterior construcció a la fàbrica a la qual sèrbia.
La ximeneia és troba enregistrada al catàleg de bens i espais protegits de la Citutat
de València, catalogat com a Be de Rellevància Local a la categoria d’Espai Etnològic
d’Interés Local (Còdig BRL 05. 04. 07).
Malgrat este reconeixement i situació, en l’actualitat la ximeneia és troba en un estat
de conservació deficient amb nombrosos desperfectes i un bàs grapat de pintades i grafits.
A mes a mes, sobre la pròpia ximeneia descansa un seguit de cablejat aeri sumantse als diferents desperfectes abans citats.
Entenem que una construcció emblemàtica de la ciutat com és esta, mes quan els
antigues ximeneies industrials és troben generalment protegides i conservades a la resta de
l’Estat com a símbol històric, econòmic i cultural; no tan sols ha de rebre una atenció primària
incloent-la al catàleg urbanístic, sinó que s’ha de mantenir una actuació constant de
protecció activa per tal de mantenir la seua estructura intacta i el seu estil propi.

Per tot això, el vocal que subscriu en el seu nom i en nom d’Esquerra Unida del País
Valencià formula la següent
PROPOSTA d’ACORD
PRIMERA.- Que és realitzen els espades de rehabilitació oportunes per mantenir la
conservació i l’estètica d’esta ximeneia.
Per la Presidència es manifesta que encara no s’ha rebut l’informe corresponent i
s’acorda deixar la mateixa sobre la taula.
4.2) Assumptes: Adequació de les voreres i zones d’estacionació
En el Vaig agranar de Tormos, situat al districte de La Saïdia, existiren dos solars
situats quasi al final del Carrer Economista Gai. Al voltant d’aquestos dos solars,
principalment a la banda del carrer abans mencionat i del Camí de Moncada, ens$ trobem
amb unixes voreres deficients quan no inexistents.
Esta zona deguda a la seua tipologia és emprada freqüentment pels veïns i veïnes
del voltant per tal d’estacionar els seus vehicles. En alguns casos, fins i tot, fent ús del propi
solar aprofitant els seues característiques.
D’altra banda, ens trobem un conjunt de voreres que compten amb diversos
desperfectes: desnivells pronunciats, passos excessivament estrets, finalització de la pròpia
vorera de sobte, troços on tan sols existeix cement com a estructura… i de vegades, la falta
de la vorera en si, per la qual cosa els viandants és veuen en l’obligació de fer ús del carril
bici, amb el risc que açò suposa per accidents.
La situació per tant esdevé una situació de perill contínua per a la ciutadania, ja
seguisca com a viandants o com a conductors o ciclistes.
Per tot açò el vocal que subscriu, en el seu nom i en el nom d’Esquerra Unida del
País Valencià formula els següents
PROPALS d’ACORD
PRIMERA.- Que s’inste a la remodelació i adequació de les voreres anteriorment
citades.
SEGONA.- Que s’inicie la construcció dels trams de vorera inacabada o inexistents a
esta zona per evitar punts de buit o llocs de necessitat on hi hagen.
TERCERA.- Que s’asfalten els zones d’estacionament de cotxes que habitualment
s’utilitzen per a tal finalitat i que actualment son de terra i pedra.

Per la Presidenta es manifesta que en el dia d’ahir va estar amb els representants de
l’AAVV de Saïdia i que les zones assenyalades formen part d’un PAI on hi ha propietat
privada i de l’Ajuntament i ha de desenrotllar-se. Les voreres tenen un caràcter provisional,
ja que quan es desenrotlle estaran en un altre lloc. En relació als aparcaments de cotxes,
només hi ha un xicotet solar municipal i cal permetre l’aparcament dels veïns.
Es comenta l’existència d’una rotonda amb arbores que tapen els senyals.
La vicepresidenta Lourdes Bernal informa que enviarà als Tècnics perquè vegen si
causa problemes i se solucione.
4.3 Assumpte: Prohibició d’estacionament als cantons de l’Avinguda Constitució
l’Avinguda Constitució és una dels poques connexions directes dónes de la Ronda
Nord fins al llit del Túria, erigint-se llavors en un canal de gran afluència i trasllat dels veïns i
veïnes de València i voltants, per la seua utilitat.
Al vaig agranar de Tormos, districte La Saïdia, esta avinguda s’encreua amb el Carrer
Portugal alhora que amb el Camí de Moncada, formant-se una petita illeta en mig de la
calçada.
És en este punt on, degut a l’existència d’un ample espai dónes dels cantons fins als
passos de viandants, molts son els i els ciutadanes que acostumen a estacionar el seu
vehicle a estes zones que, d’altra banda, manquen de senyalització que evidencie si no està
permés l’estacionament en ells.
Malgrat açò, que dóna a entendre la legalitat de fer este ús d’estos espais, entenem
que aquestos cantons han de quedar lliures de l’estacionament de vehicles ja què la seua
visibilitat queda reduïda passant a ser un perill cap als viandants i altres vehicles que
circulen a este encreuament.
Per tot açò el vocal que subscriu, en el seu nom i en el nom d’Esquerra Unida del
País Valencià formula la següent
PROPOSTA d’ACORD
ÚNICA .- Que s’habiliten els cantons anteriorment mencionats com a zona groga per
prohibir l’estacionament.
El que demana és el que prescriu la llei de Seguretat viària, si bé és cert que alguna
ja estan col·locades.

Per la Presidència s’informa que des de la delegació de Trransportes i Circulació se li
ha indicat que es va a realitzar.
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Assumpte: Problemes en camins de l’horta.
Els camins de la nostra horta, segons la queixa que ens han fet arribar els llauradors
de la zona, els de Benimámet, Campanar, Beniferri i Benicalap a més de la gent que ix a
caminar o a passejar amb bicicletes, patixen la falta de manteniment que caracteritza l’època
que estem vivint de penúria econòmica, crisi i que en alguns casos estan impracticables ja
que fa anys que ni es parchean i en algun cas, inclús estan sense asfaltar en alguns trams
amb els problemes que això encara per a la circulació tant de vehicles com de persones.
Este problema ja ha sigut denunciat també per les associacions de veïns dels distints barris
que circumden l’horta i al qual inclús no s’ha donat resposta.
Apuntales de l’anterior, des que es va fer la ronda nord, va desaparéixer el Camí de
Lluna que comunicava Benimámet i Beniferri, 1 que fa que estes zones estiguen aïllades
entre si i que els habitants de Beniferri per a anar a l’ambulatori hagen d’anar amb cotxe o
amb autobús
Per l’anteriorment exposat, este vocal, eleva la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Que es reparen com més prompte millor els camins, procedint al seu asfaltat i es
posen en condicions transitables, perquè els llauradors puguen efectuar les seues labors
agrícoles en condicions i els usuaris que passegen no patisquen les molèsties actuals que
desmotiven la pràctica d’esports a l’aire lliure, així com que es faça un estudi de reposició del
Camí de Llíria Habilitant una passarel·la sobre la ronda nord que esmene el problema de la
gent que ha d’acudir des de Beniferri al Centre de Salut de Benimámet.
La Presidenta li contesta que parla com si Benimamet i Beniferri foren qualsevol
cosa, però tenen un centre històric preciós i molts edificis interessants.
S’ha demanat pel Consell Agrari i per l’Alcalde de Benimamet solució a les vies
referides. Falta consignació pressupostària, però es farà.

Eixe camí es realitzarà enguany amb el pla de nuclis. S’ha gastat més de 2 milions en
reparacions i camins rurals. Es terraplenen els camins, per la qual cosa no es pot dir que
Benimamet estiga deixat de la mà de Déu.
En relació a les urgències mèdiques vitals, es tracten en l’Arnau i les no greus en
Benimamet, per la qual cosa no es pot manifestar que hi ha desatenció.
Jose Vicente Barrachina manifesta que es va pensar en cartell indicatiu d’obres per
import de 30.000€ però no s’han realitzat.
Benimamet està mal comunicat i és la gent que viu la que patix els problemes.
No és procedent que Beniferri tinga les urgències en Benimamet i si esta bé la Fira
de Mostres però fa falta altres coses, com els referits camins.
Per la Presidenta es manifesta que el tema de la passarel·la ja està estudiat, ja està
valorat i són coneixedores la Conselleria i la Diputació. Són moltes les actuacions que
s’estan realitzant i proposa seguir les conversacions amb les Administracions competents
perquè es facen com més prompte millor
.
6) MOCIONS QUE PRESENTA MARTÍN NAVARRO I VICENT VOCAL DEL GRUP
SOCIALISTA / MOCIONS QUE PRESENTA MARTÍN NAVARRO I VICENT VOCAL DEL
GRUP SOCIALISTA:
6.1 Assumpte: Proposta de zona d’aparcament provisional junt amb el Xalet de
l’Americà enfront del Parc de Benicalap
Des de fa anys, el Partit Popular ha sigut incapaç ni en les millors èpoques de
bonança econòmica, dur a terme la seua promesa electoral d’ampliació del parc de
Benicalap, deixant que tant la parcel·la coneguda com el Xalet l’Americà com el solar
adjacent al mateix enfront de l’esmentat parc es vagen deteriorant amb el pas del temps i
meriten en una zona especialment deteriorada junt amb l’Avinguda de Burjassot.
D’altra banda la zona enfront del parc de Benicalap, és una zona de finques antigues,
entre elles el conegut Grup Santa Rosa, que per l’antiguitat de les mateixes no tenen
aparcaments, que els permeten estacionar els seus cotxes adequadament. El Partit Popular
amb la seua alcaldessa al front, ha sigut incapaç, d’establir un pla d’aparcaments per als
veïns de la zona que permeta disposar als mateixos de la possibilitat de disposar de zones
d’aparcament als voltants de les seues vivendes.
Respecte d’això, el vocal baix firmant presenta la següent

PROPOSTES D’ACORD
Que l’Ajuntament procedisca l’adequació del solar que confronta amb el Xalet de
l’Americà, enfront del parc de Benicalap, en la Travessia de Marià Benlliure, com a zona
d’aparcament provisional, amb places delimitades per a una millor racionalització de l’espai.
Donant així un ús a eixe espai, en tant que el parc de Benicalap no siga ampliat.
Per la Presidenta s’informa que el Solar no és de l’Ajuntament. La neteja s’està
garantint perquè el titular ho mantinga en condicions.
6.2 Assumpte: Estat de solars en Plaza Músico Espí i carrers l’Alcúdia de
Crespins-Av. Constitución-Pedro Patrici Mei
L’estat d’abandó en què es troben molts dels solars de l’àrea d’esta Junta Municipal
és palés des de fa anys, la desídia cap als barris de la mateixa, per part d’este ajuntament
que presidix l’Alcaldessa la senyora Rita Barberá, notòria, no fa molt assistim a un incendi
d’un d’ells en la zona de ciutat Fallera.
Ara veiem com en el barri de Torrefiel, dos solars es troben en una situació
deplorable: El que es troba en la confluència dels carrers l’Alcúdia de Crespins, amb
l’Avinguda Constitució i Pere Patrici Mei, que està sent utilitzat com a abocador incontrolat,
sense que l’ajuntament faça res respecte d’això per evitar-ho. I que és en estos moments un
focus notori d’insalubritat on les rates estan deambulant constantment.
El que es troba en la i, en el que no sols es repetixen les condicions insalubres del
mencionat en el punt anterior, sinó que a més ens trobem que té un desnivell considerable
que constituïx un perill evident per als vianants, donat el mal estat en què es troba el tanca
del mateix.
Respecte d’això, el vocal baix firmant presenta la següent
PROPOSTES D’ACORD
Que l’Ajuntament procedisca a la neteja i tancament dels citats solars. Passant càrrec
als amos dels mateixos si els mateixos no foren de propietat municipal
La Presidenta dóna lectura a l’informe del Servici de Residus Sòlids i Neteja que en
síntesi establix que s’ha netejat en el 1er trimestre i s’ha procedit al seu manteniment.
Quant als solars de C/ l’Alcúdia de Crespins és de caràcter setmanal i la neteja es
realitza els divendres.

Quant al tanca del solar, este s’utilitza com a aparcament dels veïns pel que és
preferible no tancar-ho.
Quant al tanca del solar del Carrer Músic Espi, la neteja i el manteniment és trimestral
la part de l’Ajuntament.
Quant al solar privat, el dia 12 de Febrer es va requerir a la propietat privada perquè
ho netege, en cas contrari es farà de manera subsidiària.

7) MOCIONS QUE PRESENTA INMACULADA ÁNGEL CARBONELL DEL GRUP
COMPROMIS
7.2.- Arreglament escolar curs 2014-2015 / Arrajament escolar curs 2014-2015
MOTIVACIÓ:
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports publica la Resolució de 14 de febrer de
2014 (DOCV núm. 7216 de 18-02-2014), per la qua és modifica el catIeg d'unitats, els lloc de
trebail docent, la denominació 1 altres aspectes de determinats centres docents públics
d'Educació Infantil, Educació primria, Educació Infantil 1 Primria i Educació Especlals de
titularitat de la Generalitat Valenciana.
Esta Resolució modifica la Resolució de l'any passat de 2 d'abril de 2013 (DOCV
núm. 6997 de 5-04-2013), en la qua és procedia a establir l'actualització del catleg doneu
Ilocs de treball docent i la denominació doneu centres docents públics d'Ed ucació Infantil i
Primria 1 Educació Especial.
Els conseqüéncies directes d’esta Resolució en el nostre districte són la supressió
d'unes 7 unitats entre Educació Infantil i Educació primria, i la pérdua doneu llocs de trebail
corresponents.
Centres

El

EP

CEIP

SaivadorTuset

-1

CEIP

Max Aub

-1

CEIP

Arquitecte Santiago Calatrava (Benimámet)-1

CEIP

Miguel Hernández

CEIP

Giner dels Rius

-2

-1
-1

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
El criteri que s'ha segult per a la modificació d'unitats 1 de llocs de trebali és a partir
de Augment dels rtios, és a dir de la retallada de recursos 1 la consegüent reducció de la
qualitat de l'educació pública.
És obligació dels administracions publiques la planificació doneu recursos i la seua
adequació als necessitats i als demanes doneu ciutadans i dels ciutadanes, que en 1 mbit de
l'educació hauria de ser plurianual i comptar amb la participació de la comunitat escolar.
És per tot all que el Grup Municipal Compromís, proposa, per al seu debat 1 votació,
els acords següents:
PROPOSTA DACORD
1. Demanar al Peu de la Junta de Districte davant la situació de supressió d'unitats
que vaig manifestar el seu desacord amb la resolució de 14 de febrer de 2014, per la qua se
suprimeixen 7 unitats als centres del nostre districte.
2. Demanar informació al Consell Escolar Municipal sobre els previsions de primera
matrícula d'Educació Infantil en el Programa d'Ensenyament en VaIenci (PEV) 1 en el
Programa d'lncorporació Progressiva (PIP) per al curs 2014/15 i sobre els actuacions
previstes en el cas que ¡'oferta seguisca insuficient.
3. Demanar que a t'hora de fer la reducció d'unitats no és tinga en cornpte únicament
l'augment de la rtio, 1 que és tinga en compte els alumnes amb necessitats educatives
especials, a Nora de mantenir els unitats.
La Presidenta li remet a l’últim Ple de l’Ajuntament on es va ratificar l’arreglament
escolar
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Després de dotze mesos des de la presentació de la moció de l’assumpte, i vist que
el temps transcorregut és més que raonable, vist que no es té la sensació ni evidències que

s’hagen produït les actuacions acordades, El Grup Socialista en esta Junta, formula les
següents
PREGUNTES
1. Quin ha sigut el resultat de l’estudi d’ubicacions per a l’estacionament temporal que
es va aprovar en el Consell de Districte del 27-03-2013?
2. Quin ha sigut el resultat de la consulta realitzada per la Presidenta sobre la
possibilitat de reforçar la neteja entre setmana quan haja partit?.

8.2.- Estat d’actuacions sobre moció sobre falta de neteja en els carrers de la Saidia, la
sessió ordinària del Consell de la Junta Mpal. De Trànsits, celebrat el dia 26 de juny del 2013.

Després del temps transcorregut i vist que la neteja de la ciutat i en especial la dels
nostres barris, deixa molt a desitjar. Fruit la falta de pressupostos i la reducció de plantilla a
què s’ha vist sotmés este capítol i després de sis mesos des de la proposta d’acord que va
ser rebutjada i de la proposta alternativa per vostés aprovada.
El Grup Socialista en esta Junta, formula les següents

PREGUNTES
1. Quin ha sigut el resultat de l’estudi encarregat a proposta de la Presidenta al
Servici de Gestió de residus sòlids i neteja per a una major neteja i realització de la mateixa?
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Motivació:
Una vegada mes hem de fer referència a l’edifici de Bombes Gens(BG). La nit de
dimarts del 4 al 5 de febrer un incendi de grans dimensions va destruir el sostre de fuet i
algunes dependències i va causar molts desperfectes en la façana de l’edifici que dóna a
l’Av. de Burjassot.

El veïnat, plataformes cíviques i els partits de l’oposició venien denunciant de fa anys
la situació d’abandonament i degradació que l’edifici patia i anunciaven que en qualsevol
moment és produiria un desastre. I així ha estat. Era la crònica d’una mort anunciada.
Entre uns i altres, els propietaris, l’Ajuntament, Geshabitat i ara la SAREB, han anant
passant-se la pilota i no s’hi han buscat solucions.
Segons publica l’EMV-Levante el dia 13 de març, “Els responsables de Geshabitat
han remes un escrit a l’Ajuntament on notifiquen que l’empresa ja no te cap a veure amb la
fàbrica de BG. És la resposta a un requeriment fet per l’Ajuntament després de l’incendi
perquè duguera a terme els obres de consolidació i que garantirà la seguretat de l’edifici.
En VLC news la mateixa setmana el Sr. Alfonso Novo, regidor d’Urbanisme fa els
següents declaracions: “La solució per a Bombes Res no es prolongarà molt en el temps,
està molt prop. Estic convençut de que al final ho solucionarem”.
El nostre districte no està dotat d’espais culturals públics on és puguen desenvolupar
activitats culturals, com sí ho tenen altres barris de la ciutat com per ex. La Rambleta o el
complex de la Petxina. Trànsits és mereix la catalogació

i la recuperació del seu

patrimoni, i poder disposar-ne, reconvertint-lo per a equipacions culturals, socials i
juvenils.
Per tot açò, la vocal sotasignant formula en el seu nom i en el del Grup Municipal
Compromís els següents
PREGUNTES
Quina és finalment la titularitat de la propietat?
A quina “solució” és refira el Sr. Regidor?
Quin és el plantejament de futur per a l’edifici?

Es contesten a les mateixes
Precs i preguntes
No es formulen
A continuació es passa el torn d’intervencions veïnals i no havent-hi mes assumptes
a tractar s’alça la sessió a les 20,30 hores.

