ACTA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE TRÀNSITS, CELEBRAT EL DIA 21 D’ABRIL DE 2016
ASSISTENTS:
Presidenta:
M. Teresa Girau Meliá
Vicepresident:
Sergi Campillo Fernández

Regidor:
Narciso Estellés Escrihuela
Vocals:
Grup Compromís:
Rafael Ibáñez Puchades
Paula Turón Marco
Enrique Fuster Sánchez
Grup Popular:
Carlos Mundina Gómez
Jessica Romaguera Gilabert
Diego García Moreno
Grup Socialista:
Lorena Ramírez Olmos
José Barrachina Gallego
Grup Ciutadans:
Bernardo Bernardo Climent
Grup València en Comú:
David Rouces Polo
Secretari:
Carlos Saiz Giorgeta

A la ciutat de València, a les 19 hores del 21 d’abril de 2016, es reunixen, prèviament
citats, a les dependències de la Junta Municipal de Trànsits, situada al carrer del Comte de
Lumiares, núm. 5, els membres del Consell de Districte de la Junta que s’esmenten més
amunt, per a tractar els assumptes relacionats en l’orde del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de la sessió anterior.

S’aprova per unanimitat dels presents.
2. Informe de la Presidència del Consell
2.1. La Presidència denuncia la violència de gènere contra les dones; són ja 16 dones mortes i
s’investiga si 3 més ho són per violència de gènere, i una dona ferida.
Tots, Administració i ciutadans, hem de treballar per a la protecció de les víctimes, per a impulsar
campanyes de conscienciació i que els agressors paguen per la seua conducta, i per a viure en una
societat lliure de violència.
2.2. Consells en pedanies: es començarà un procés de participació i consulta des de la Delegació de
Participació Ciutadana, així com reunions de treball amb els alcaldes de les pedanies per a dissenyar
i estudiar els continguts i les tasques d’estos consells amb les particularitats pròpies de cada
pedania. Serà, per tant, un procés participatiu, i podrà haver-hi consells extraordinaris.
2.3. Línies de l’EMT: l’EMT, en col·laboració amb la Delegació de Participació Ciutadana, durà a
terme un procés de deliberació i consulta sobre la modificació i incorporació de noves línies
d’autobusos, que començarien a operar al mes de juliol.
Els grups de treball d’Urbanisme i Inversions en Barris de les juntes municipals de districte seran
els espais de trobada i diàleg sobre això. Per tant, les persones que encara no es troben inscrites en
estos grups de treball i vulguen participar en este procés consultiu s’hi podran inscriure fins al dia 3
de maig. Per a això, hauran d’omplir a este efecte el formulari d’inscripció que es troba en la pàgina
web municipal de Participació Ciutadana i entregar-lo en la seua junta municipal de districte de
referència.

El personal de l’EMT serà l’encarregat de donar tota la informació sobre la proposta de
modificació i incorporació de noves línies d’autobusos.
Els grups de treball d’Urbanisme i Inversions en Barris de les juntes municipals de districte
desenvoluparan este procés deliberatiu i de consulta en dos sessions:
1a sessió, del 16 al 20 de maig de 2016
S’hi presentarà la metodologia de treball i es donarà la informació corresponent a la proposta de
modificació i noves línies d’autobusos per part de l’EMT perquè els participants dels grups de
treball puguen presentar propostes i suggeriments.

2a sessió, del 30 de maig al 3 de juny de 2016
En esta sessió es presentaran les propostes i suggeriments per part de la ciutadania per a fer-ne un
debat i diàleg, en relació amb els temes següents:

a)
b)
c)
d)

Itineraris de les línies d’autobusos
Localització de les parades d’autobusos
Horaris i freqüències de pas
Mecanismes de difusió i propaganda de les noves modificacions

Les propostes que siguen consensuades en els grups de treball d’Urbanisme i Inversió en
Barris de les juntes municipals de districte seran elevades a la Mesa de Mobilitat.
3. Proposta Comissió de Cultura, Festejos i Subvencions
Es dóna lectura de l’acord del Grup de Treball de Cultura, que és el següent:
El tema central és el repartiment del pressupost econòmic per a l’any 2016. Després de
diverses intervencions i discussions, s’acorda el següent: els 20.165 € disponibles, que ixen de la
suma dels 2.400 € del capítol 4 (premis i beques) i els 17.765 € del capítol 2 (festejos, activitats
culturals i esportives), es distribuïxen de la manera següent:
−
−
−
−
−
−
−

Mostra de bandes ------------- 12.600 €
Mostra de cors ---------------- 1.700 €
Mostra de danses ------------ 1.165 €
Tabal i dolçaina -------------- 2.200 €
Dia de les persones il·lustres- 500 €
Campanya de Nadal----------- 1.400 €
Contacontes ------------------- 600 €

L’objectiu és conjuntar les activitats anteriors amb la música, arts escèniques, arts
plàstiques, cine/documentals, festes i tradicions, esports, multiculturalitat i interculturalitat.
4. Moció Grup Popular
− Rutes segures als col·legis de la Junta Municipal de Trànsits
L’any 2014, el Partit Popular va posar en marxa la primera ruta escolar segura en el col·legi
Germans Machado, al barri de Torrefiel, en què van participar tècnics de les delegacions de
Circulació i Transport en col·laboració amb la Policia Local.
L’objectiu d’este tipus de rutes segures als centres d’ensenyament pretenen fomentar els
desplaçaments dels menors en condicions de seguretat als col·legis, en termes de sostenibilitat
ambiental, així com la creació d’hàbits de mobilitat saludables entre els més menuts, al mateix
temps que es descongestiona el trànsit rodat en els entorns dels centres educatius afavorint des de
l’Ajuntament més protecció no sols als xiquets i pares, sinó també als veïns en general.

Per tot això, els vocals del Grup Municipal del Partit Popular presenten la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Única. Que l’Ajuntament de València restablisca tan ràpidament com siga possible la ruta
segura al col·legi Germans Machado de Torrefiel i, amb un estudi previ dels tècnics
municipals, pose en marxa noves rutes escolars segures en l’àmbit dels col·legis de la Junta
Municipal, tot això amb la participació i el consens dels col·legis de la zona i de les
associacions de pares i mares.

Lorena Ramírez manifesta que esta petició va ser iniciativa de l’AV Torrefiel, ja que fa anys hi
havia problemes perquè els pares dels alumnes no podien portar-los al matí i l’associació estudiarà
rutes segures com a Noruega i altres països i Save the Children i es van posar en contacte amb els
col·legis i els pares per a això.

A partir d’un punt segur, van junts tots els xiquets, l’Ajuntament posa i pinta els pals
indicatius i el recorregut i la ruta continua vigent en l’actualitat.
Tots els col·legis haurien de posar en marxa rutes segures, i hauria de fer-se a través dels
grups de treball d’Urbanisme i Cultura.
Només les voreres del carrer de Machado no eren segures i des de la regidoria de Vicente
Sarrià s’està efectuant este projecte.
Lorena formula una moció alternativa en el sentit següent:
Es tracta des de sempre d’una petició veïnal i proposa que els consells esmentats de la Junta
Municipal de Trànsits estudie quines serien les rutes segures amb la col·laboració del
col·legi Antonio Machado, l’AV de Torrefiel, els policies de barri i Save the Children.
Carlos Mundina exposa que amb esta moció no es tracta de posar-se una medalla sinó que
es tracta de garantir la seguretat dels xiquets en edat escolar.
Al gener o febrer de 2014 es va elevar moció sobre ruta segura i se’ns va contestar que la del
col·legi Antonio Machado no s’utilitza.
S’accepta que s’estudie amb tècnics municipals i la resta d’entitats les rutes segures.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5. Moció Grup Compromís: 26 d’abril, Dia de la Visibilitat Lèsbica
No és fruit de la casualitat que, en les sigles que designen col·lectivament lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals (LGTB), la L ocupe el primer lloc. Va ser una estratègia del moviment en
defensa dels drets i llibertats d’este col·lectiu, una aposta pel lideratge de les dones lesbianes i per la
visibilitat de la seua realitat.
Promogut per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB) l’any
2008, es va fer un pas ferm i històric cap a la plena igualtat de les dones lesbianes celebrant l’Any
de la Visibilitat Lèsbica i instaurant el 26 d’abril com a Dia de la Visibilitat Lèsbica, amb la
intenció de trencar amb el desconeixement i els estereotips existents en la societat sobre la realitat
de les dones lesbianes.
Cada any, des de llavors, el moviment LGTB fa una crida a les dones no heterosexuals que
exerceixen un paper rellevant en l’àmbit públic perquè és visibilitzen i siguen referents socials
positius, contribuint així a l’eliminació de prejudicis i fent un pas més cap a la consecució de la
igualtat real i efectiva.

Encara que molts han sigut els èxits aconseguits en este camí, encara queda molt per reivindicar. I
és que, de la mateixa manera que el patriarcat suposa una barrera perquè les dones en el seu conjunt
aconseguisquen una igualtat de facto pel que fa als homes, les dones lesbianes s’enfronten a més
discriminacions i obstacles perquè la seua orientació sexual suposa una discriminació afegida.
Una doble discriminació que pot fins i tot multiplicar-se si afegim qüestions identitàries
minoritzades emmarcades en la cultura, ètnia, edat, diversitat funcional o identitat de gènere, en el
cas de tractar-se de dones lesbianes transsexuals.
Mentre que en la nostra societat persisteix la presumpció d’heterosexualitat, que invisibilitza les
dones no heterosexuals, les dones lesbianes han de fer front a múltiples discriminacions: són
excloses de l’accés als tractaments de reproducció assistida en la sanitat pública, senten l’absència
de la seua realitat en les aules i fins i tot pateixen assetjament escolar per la seua condició,
experimenten en les consultes ginecològiques el desconeixement de la diversitat sexual i de gènere
per part dels professionals sanitaris, presencien les retallades socials i la disminució de les
inversions en polítiques d’igualtat...
És necessari un compromís ferm de les institucions públiques amb la igualtat i polítiques per a
acabar amb qualsevol tipus de discriminació i desigualtat, en este cas la lesbofòbia social i
institucional, per a fer possible una societat de persones diverses, però igual en drets.
És per tot açò que el Grup Municipal Compromís proposa, per al seu debat i votació, els acords
següents:
PROPOSTA D’ACORD
−

Aquest ajuntament es compromet a impulsar campanyes de sensibilització que potencien la
visibilitat de dones lesbianes com a referents públics positius i que lluiten contra la
invisibilitat i els prejudicis que pateix este col·lectiu.

−

Garantirà la inclusió de les dones lesbianes en les polítiques d’igualtat, tenint en compte la
seua realitat i adoptant mesures encaminades a l’eliminació de la lesbofòbia social i
institucional.

−

Inclourà en els protocols de la Policia Local mesures per a combatre la violència cap a les
dones lesbianes.

−

Instarà les institucions sanitàries competents a l’elaboració de protocols sanitaris,
especialment ginecològics, per a la correcta atenció de la salut sexual de dones que tenen
sexe amb dones (DSD) i a la formació específica i adequada del personal sanitari, tant en
salut sexual com en diversitat sexual, de gènere i familiar. Així com al foment i protecció
de la salut sexual de DSD.

−

Instarà la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a la formació i sensibilització del
personal dels centres geriàtrics en diversitat sexual i de gènere.

−

Instarà la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a la formació del personal
docent en diversitat sexual, de gènere i familiar. Així com protocols d’actuació que
permeten detectar casos d’assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere.

−

Instarà el Govern central perquè pose fi a la discriminació en l’accés als tractaments de
reproducció assistida en la sanitat pública per a les parelles de dones o dones soles.

−

Este acord es traslladarà al conjunt de les associacions LGTB del municipi.

El vocal Bernardo manifesta que ha de lluitar-se per la igualtat de tots i no per un col·lectiu
específic.
L’acord de la campanya de sensibilització hauria d’englobar tot el col·lectiu gai, de lesbianes i
transsexuals, i hauria d’instar-se la possibilitat que els homes tinguen xiquets biològics.
Enrique manifesta que la moció és per al col·lectiu de les lesbianes exclusivament, sense perjudici
que en una altra moció es tracten els temes de subrogació en la gestació.
Carlos Mundina no està d’acord que se sol·licite al Govern la proposta de reproducció assistida
assenyalat.
Sotmesa a votació, és aprovada per 7 vots a favor dels assistents del Grup Compromís, PSOE i
València en Comú i 3 abstencions.

6. Preguntes del Grup Popular
6.1. Programa per a combatre el calfament global del barri de Benicalap - Ciutat Fallera
−
−
−
−
−

Quines actuacions i accions té previstes l’Ajuntament per a portar avant este projecte?
Sol·licitem que se’ns faciliten els emplaçaments on s’executaran les actuacions i accions.
Està prevista l’execució i implantació d’horts urbans, cobertes verdes o reutilització de
l’aigua de pluja entre les actuacions i accions que cal desenvolupar?
A partir de quina data es posaran en marxa estes actuacions i accions?
Quin és l’import d’este projecte?
Com s’articularà la participació ciutadana en el desenvolupament i la posada en marxa de
les accions i actuacions que preveu el projecte?

RESPOSTA DE LA DELEGACIÓ DE CANVI CLIMÀTIC
Quines actuacions i accions té previstes l’Ajuntament per a portar avant este projecte?
Sol·licitem que se’ns faciliten els emplaçaments on s’executaran les actuacions i accions
La tipologia d’actuacions previstes en el marc del projecte són les següents:
−
−
−
−
−
−

Gestió òptima de l’aigua de pluges per a evitar riscos innecessaris.
Gestió sostenible de l’energia que permeta acostar-nos al consum 0.
Espais verds amb perspectiva de canvi climàtic. Identificació d’espècies d’arbratge
autòctones amb l’estimació de la seua captura de carboni cada any.
Actuacions sobre mobiliari urbà per a fer-lo sostenible.
Cobertes verdes als edificis públics. Estes cobertes es plantegen com a espais per al cultiu
d’hortalisses i d’espècies autòctones que resistixen bé les altes temperatures.
Horts urbans sobre antigues zones residuals d’horta.

Les accions que cal desenvolupar es concretaran en una segona fase en el cas que el projecte
resulte seleccionat per a ser finançat per la CE i s’ubicaran en:
− Parcel·les de titularitat municipal.
− El Casino de l’Americà.
− Edificis públics: Alqueria del Moro i Alqueria de la Torre, centres esportius, centres
escolars, centres culturals.
− Ciutat de l’Artista Faller.
− Espais urbans xicotets (rotondes, fonts, places, etc.).
− La séquia de Tormos.
Les actuacions específiques se sotmetran a un procés de participació ciutadana, ja que les
solucions han de ser codissenyades, codesenvolupades i coimplementades per les múltiples parts
interessades de forma participativa, en línia amb la planificació urbana existent, tenint a més en
compte a l’hora de desenvolupar les solucions reguladors socioeconòmics, com ara la igualtat de
gènere, l’edat, la inclusió de les persones discapacitades i les variables culturals.
Està prevista l’execució i implantació d’horts urbans, cobertes verdes o reutilització de l’aigua de
pluja entre les actuacions i accions a desenvolupar?
Sí.
A partir de quina data es posaran en marxa estes actuacions i accions?
Es començarien a executar el 2017, si el projecte és seleccionat en el marc de la convocatòria.
Solucions basades en la naturalesa.
Quin és l’import d’este projecte?
En el projecte participen ciutats de 6 països europeus, entre les quals es troba València en el grup
de les favorites, i una ciutat xinesa. El pressupost total del projecte puja a 15,16 milions d’euros,
dels quals 11,96 milions d’euros serien aportats per la CE.
La Comissió Europea finança les solucions basades en la naturalesa al 100 %, i València rep entre 2
o 3 milions d’euros en cas de ser aprovat el projecte.
Com s’articularà la participació ciutadana en el desenvolupament i la posada en marxa de les
accions i actuacions que preveu el projecte?
Les actuacions específiques se sotmetran a un procés de participació ciutadana, ja que les
solucions han de ser codissenyades, codesenvolupades i coimplementades per les múltiples parts
interessades de forma participativa, en línia amb la planificació urbana existent.
Per a això es comptarà amb el suport del soci francés OUISHARE i d’experts en ciències socials i
humanitats de les universitats locals, que en el cas de València serà la Universitat Politècnica de
València.
6.2. Escola infantil de Massarrojos
L’escola infantil de Masarrojos és una infraestructura educativa que es troba finalitzada i pendent
d’entrar en funcionament. L’equip de govern municipal actual va paralitzar la licitació de la
concessió i la posada en marxa de l’escola infantil per a xiquets de 0 a 3 anys a la pedania de

Massarrojos quan s’havia iniciat el procés de preinscripció, impedint així que esta infraestructura
estiguera oberta el present curs.
Per tot això es formulen les següents:
PREGUNTES:
−
−

Estarà en funcionament el pròxim curs escolar 2016-2017?
Quin serà el model de gestió de l’escola infantil de Massarrojos?

RESPOSTA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ:
Es preveu que l’Escola Infantil Municipal de la pedania de Massarrojos estiga en funcionament el
pròxim curs 2016-2017 com a part de la xarxa pública d’escolarització de 2-3 anys, gestionada per
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

6.3. La Ceramo
−
−
−
−
−
−

Quins usos té pensat l’Ajuntament per a l’antiga fàbrica de La Ceramo, situada a l’avinguda
de Burjassot, al barri de Benicalap?
Tota la parcel·la on s’ubiquen diverses dependències de l’antiga fàbrica La Ceramo són ja
de propietat municipal?
En el cas que la resposta siga negativa, sol·licitem que se’ns informe sobre quines parcel·les
estan pendents d’obtindre per mitjà d’expropiació o una altra fórmula d’adquisició de la
propietat.
L’edificabilitat residencial que el PGOU atorgava a este complex fabril es mantindrà?
I, per al cas que es transvase o es permute, quina edificabilitat residencial propietat de
l’Ajuntament s’utilitzarà per a compensar la propietat? Quina valoració econòmica s’està
considerant?
Finalment, si es paga en espècie a la propietat, quants metres quadrats de sostre es cediran a
la propietat i a quin emplaçament es troben?

RESPOSTA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I HABITATGE:
−

Assumpte: La Ceramo

−

Actualment, La Ceramo és propietat municipal i Bé de Rellevància Local en tota la part
prevista en el PGOU per a equipament públic.

−

No obstant això, a la part posterior hi ha una reserva residencial que la fitxa del catàleg
planteja mantindre, permetent així una destrucció parcial de La Ceramo.

−

El govern municipal actual, després de les gestions realitzades amb la propietat d’este sòl
residencial, procedirà a la firma d’un conveni per a traslladar l’edificabilitat residencial a
una altra parcel·la dotacional del mateix districte, amb idèntics metres d’edificabilitat, la
qual cosa permetrà modificar la fitxa del catàleg i declarar com a Bé de Rellevància Local la
totalitat de l’antiga fàbrica, tot això sense cost per a les arques municipals.

−

Una vegada que és ferm el conveni corresponent i que es realitze la modificació puntual
del planejament passarà a la fase d’exposició pública i al·legacions.

6.4. Decàleg per a la revitalització i millora de la Ciutat de l’Artista Faller
−
−
−

Quines accions i actuacions ha realitzat l’Ajuntament de València després de la firma del
Pla subscrit per tots els grups polítics perquè la Ciutat de l’Artista Faller es desenvolupe
com a “districte cultural”?
En quina situació es troba el pla urbanístic que forma part d’eixe acord per a la regeneració
de la Ciutat de l’Artista Faller?
Quines iniciatives ha desenvolupat l’equip de govern per a impulsar l’actual Museu Faller?

RESPOSTA DE L’ÀREA DE CULTURA FESTIVA
Asumpte: Decàleg per a la revitalització i millora de la Ciutat de l’Artista Faller.
El Pla per a la Revitalització i Millora de la Ciutat de l’Artista Faller es va signar el 22 de desembre
de 2015 per part de tots els portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament i per part de José
Ramón Espuig, mestre major del Gremi Artesà d’Artistes Fallers.
El pla es troba en fase d’estudi, ja realitzada la diagnosi de la situació de partida i l’anàlisi de
fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces. De la mateixa manera, ja s’han traçat quines han de
ser els principals línies d’actuació del Pla, amb l’acord de tots els grups municipals. Es preveu que
esta primera fase d’estudi s’allargue, com a mínim, fins a novembre de 2016, moment en què la
UNESCO emetrà el seu veredicte sobre la candidatura de les Falles a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat.
El disseny del pla urbanístic de regeneració urbana té com a prioritat integrar el barri, l’horta i el
districte gremial amb la resta de la ciutat. És troba, igualment, en fase d’estudi.
Pel que fa al Museu Faller (entenem que la pregunta es refereix al museu del Gremi d’Artistes
Fallers, ubicat a la Ciutat Fallera, i no al Museu Faller, ubicat a Montolivet), es preveu una primera
actuació consistent en la seua incorporació a la futura xarxa de museus fallers que agruparà
diferents museus disseminats per la geografia valenciana que tenen en la temàtica fallera la seua
principal raó de ser.

7. Precs i preguntes
No se’n formulen.
8. Intervencions veïnals
− Carmen Acebo Fuster - AV Saïdia
Arbres que falten al barri, gats, nius, cases abandonades, neteja, habitatge en precari.
−

Josep Benlloch Serrano - AV Campanar

a) La Comissió de Desenvolupament Humà de l’Ajuntament de València, a iniciativa del Grup
Ciutadans, aprovà el passat dia 17 de febrer la reconversió de l’Alqueria de Pallardó, actualment
ocupada per les oficines de Servicis Socials del districte com a Centre Cívic de Campanar.
En nom de l’Associació de Veïns de Campanar formula la PREGUNTA següent:
Quina és la previsió de l’Ajuntament per a fer efectiva esta resolució i dotar el barri de Campanar
d’un centre cívic?
b) Fa uns mesos que el Sr. Ribó anuncià la creació d’horts urbans als solars municipals que
posseïren els criteris tècnics necessaris.
Atés que no hem tornat a tindre notícia sobre esta iniciativa, en nom de l’Associació de Veïns de
Campanar formule la PREGUNTA següent:
Quins solars del districte de Campanar podran ser utilitzats com a horts urbans?
En quin termini de temps es podran posar els solars a disposició dels veïns i veïnes?
−

Fermín Martín Rojo - Veí de Trànsits

Ús del valencià i castellà.
−

José Vicente García García - Associació Cultural Berni Catalá

a) Arbre amb rates a la plaça del Bisbe Laguarda
b) Magatzem de correus corroït a la mateixa plaça
c) Bases de pèrgola a la plaça del Bisbe Laguarda amb corrosió
−

José Tirso Corbacho - Particular

a) Consell municipal d’estrangeria: volia saber què costarà a les arques municipals i per què
costa tant de constituir-se.
b) Aigües municipals: per què l’aigua de l’aixeta ix tan blanca? És normal?
c) Ferrovellers i gorrilles: farà res l’Ajuntament per tractar estos problemes? Com s’encaixa
eixa economia submergida en una renda bàsica universal o en un ingrés mínim vital?
−

Teresa Giner - Particular

Preguntar pel problema que vaig exposar en la junta anterior sobre el McDonald’s 24 hores.
−

Belén Sánchez Ruiz - CIM Torrefiel

Interés per saber en quina fase es troba el projecte del centre sociocultural, ubicat a la plaça del
Bisbe Laguarda, que va anunciar el regidor Vicent Sarrià.
−

José García-Melgares Sánchez – Associació de Veïns de Benimàmet

Quan es comença el Parc Lineal? Es va enviar una petició tant a Participació Ciutadana com a la
Junta de Districte sobre el perquè del rebuig d’alguns dels projectes presentats per esta associació.
Qui formaran els consells que es faran a les pedanies?
Quan se’ns contestarà?

−

Veí anònim

Escocells a Trinitat, fem a Torrefiel i altres.
−

Rod de Torrefiel

El doble abús que es produïx al carrer de Sagunt per part d’usuaris del trànsit de motor sobre els
ciclistes i altres usuaris de la calçada.
Primer abús: l’ús privat d’un dels carrils d’este carrer com a aparcament de cotxes dels usuaris de
centres privats i concertats adjacents.
Segon abús: l’assetjament per part de la resta de conductors a ciclistes que circulen pel carril que
queda lliure.
−

M. Amparo Arona López – Som Valencians

a) Sol·licitar reforç del servici de neteja. Demanar un pla de xoc. Denunciar la brutícia dels
carrers.
b) Denunciar l’estat del solar municipal situat a la plaça del Bisbe Laguarda – carrer de
Cambrils. Sol·licitar que siga requalificat com a zona verda i s’amplie el parc adjacent.
Sabem la proposta de convertir-lo en biblioteca municipal, però amb la quantitat de xiquets
i ancians que acudixen al parc creiem que esta seria una millor solució.
c) Reclamar la poda de les palmeres situades al carrer Rafael Company (Farmacèutic), així
com la de la cantonada dels carrers del Riu Nervión amb Riu Segre. Hi ha gran afluència de
persones en eixa zona.
−

Joan Baptista Cañizares i Cantabella – Veí de Sant Antoni – Membre de Compromís

a) Procés de participació
Exposició
Punt de vista
Amb la vènia de la Sra. Presidenta, necessitaria algun minut extra
b) Comerç:
Contacte Associació de Comerciants?
Modificació Reglament JD?
Creació grup de treball de comerç?
−

José Simón Gómez – Coordinador del col·lectiu EU Benimàmet

Problemes de Benimàmet
−

Tomás Rincón – Veí Torrefiel Athletic

Resposta de la intervenció i preguntes de la junta municipal anterior sobre el camp de futbol 11 de
Torrefiel.
−

Sebastián Delgado – Artesanos Orriols

Donar les gràcies per concedir el local per a l’exposició.

