ACTA NÚMERO HUITANTA - SET CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ, CELEBRADA EL 7 DE GENER DE 2015
ASSISTENTS:
President:
D. SILVESTRE SENENT FERRER (PP)
Vocals:
Dª MARISOL VIVO LOZANO (PP)
Dª LUCILA TALENS SALAS (PP)
D. GONZALO MALLEA DURBAN (PP)
D. ANTONIO RODRIGUEZ PARRILLA (PP)
Dª JOSÉ M. ORTA CID (PP)
D. MODESTO MARTINEZ VIZUETE (PSOE)
Dª Mª LUISA PARRILLA GIMÉNEZ (PSOE)
D. FRANCISCO ROMERO COLOMER (EU)
D. JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMÍS)
Secretari:
D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
Assisteixen com a vocals suplents D. Gonzalo Mallea Durban per D. José A.
López Mateu (PP); Dª Mª Luisa Parrilla Giménez per Dª Cristina Escribano García (PSOE)
i D. Modest Martínez Vizuete per D. Carlos de la Cruz Moya (PSOE).
No assisteix a la sessió el Vicepresident de la Junta D. Felix Crespo Hellín.
Abans d'entrar en l'ordre del dia, el vocal Sr. Ferrá de Compromís sol·licita es
guarde un minut de silenci per l'atemptat perpetrat a París contra el setmanari
“Charlie Hebdo”, acceptada unànimement la proposta es guarda aquest minut de
silenci.
En la ciutat de València, sent les 18,00 hores del dia 7 de Gener de 2015, es reuneixen
en la Seu de la Junta Municipal d'Exposició, en sessió ordinària, prèviament citats, els
membres del Consell de la Junta Municipal d'Exposició que a dalt es detallen amb el
següent Ordre del Dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.- Moció del Sr. President sobre aprovació de la despesa en col·laboració amb
Carnestoltes Infantil 2015.
3.- Mocions:
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-Grup EUPV: 1) Proposta d'urbanització de part de l'horta de Vora en el nou PGOU; 2)
Eliminació barreres arquitectòniques en carrer Juan Giner; 3) Contenidors en zona per
als vianants de Benimaclet.
- Grup Compromís: 1) Retirada de la revisió simplificada del Pla General de València; 2)
Infraestructures de l'IES d’Orriols; 3) Zona d'esplai per als gossos en el parc de C/
Guàrdia Civil en Benimaclet.
4.- Precs i preguntes:
- Grup EUPV: 1) Suposades exigències de la UPV per a guanyar terreny a l'horta.
- Grup Compromís: 1) Solucions a l'encreuament dels carrers Vinaròs/Reverend José
María Pinazo; 2) Escocells de carrer Jaca i Ordenança d'Accessibilitat; 3) Aparcament
als voltants dels estadis de futbol.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de l'acta de la sessió anterior d'1
d'octubre de 2014, juntament amb l'ordre del dia de la present convocatòria,
aprovant-la per unanimitat.
2.- MOCIÓ DEL SR. PRESIDENT SOBRE APROVACIÓ DE LA DESPESA EN
COL·LABORACIÓ AMB CARNESTOLTES INFANTIL 2015
Es procedeix a la lectura de la moció presentada pel Sr. President, en els següents
termes:
A la vista de la proposta presentada per la Comissió de Cultura de la Junta Municipal
d'Exposició, es proposa al Consell de la Junta l'aprovació per al primer trimestre de
l'any en curs, cas que existisca crèdit pressupostari suficient, de la despesa per a la
celebració de la col·laboració amb el Carnestoltes Infantil , que tradicionalment es
realitza en aquesta Junta, amb càrrec a l'aplicació pressupostària CU130/92400/22602,
denominada “Activitats Culturals i Esportives”.
3.- MOCIONS
GRUP EUPV:
1) Assumpte: Proposta d'urbanització de part de l'horta de Vora en el nou
PGOU.
Propostes: a) Retirada dins del projecte del nou PGOU de qualsevol modificació
de l'actual PGOU que implique la urbanització d'espais corresponents a l'horta
de Vera; b) Pels mateixos criteris, que es respecte en el nou PGOU l'actual

2

superfície d'horta, eliminant qualsevol actuació en sentit contrari i cercant
solucions alternatives als problemes que es pretenen solucionar.
Resposta: El passat Ple de l'Ajuntament celebrat el 26 de desembre de 2014, va
acordar sotmetre novament a tràmit d'informació pública el document de la
Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València, tràmit no
preceptiu, però donada la transcendència del Projecte per a la ciutat, s'ha
considerat convenient la seua submissió a un nou tràmit d'informació pública,
en els termes que s'ha publicat, a l'efecte de que es puguen formular les
al·legacions que es consideren oportunes.
Després del debat plantejat, en el qual es reiteren els arguments ja esgrimits
per ambdues parts, se sotmet a votació aquesta moció, amb el següent
resultat:
- Vots a favor: 3, els de els vocals del PSOE, EUPV i Compromís.
- Vots en contra: 6, els de els vocals del PP i el President de la Junta.
Queda, per tant, rebutjada la moció presentada.
2) Assumpte: Eliminació barreres arquitectòniques en carrer Juan Giner.
Propostes: a) Que s'eliminen les barreres arquitectòniques detectades en el
carrer Juan Giner; b) Que s'estudie, amb la col·laboració d'entitats ciutadanes,
la possible presència de casos similars en el Districte d'Exposició i es donen les
solucions adequades per a resoldre'ls.
Resposta: Respecte del carrer Juan Giner, traslladada la moció als serveis
tècnics municipals, en una primera anàlisi ha d'assenyalar-se que la solució
proposada passaria per eliminar un cordó d'aparcament i eixamplar la vorera.
En tot cas, per a l'estudi de la solució definitiva seria necessari sol·licitar i
obtenir del Servei de Circulació i Transports la corresponent Planta Viària.
Quant a altres situacions de falta d'accessibilitat, els serveis municipals actuen
tant d'ofici com a instàncies de part davant situacions que requereixen millores.
En qualsevol cas, en el si de les Juntes Municipals hi ha una Comissió
d'Urbanisme que, davant situacions puntuals detectades, existents o
sobrevingudes, pot arreplegar-les i traslladar-les als serveis competents per a la
seua anàlisi i resolució.
En aquesta moció el Sr. President fa la següent proposta: Que per la Comissió
de Treball d'Urbanisme de la Junta es tracte el tema i una vegada fet açò es
remeta al Servei competent per al seu estudi.
Aquesta proposta s'aprova per unanimitat, i el vocal Sr. Romero sol·licita que
conste en acta la seua petició de convocar a aquesta comissió de treball.
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3) Assumpte: Contenidors en zona per als vianants de Benimaclet.
Propostes: a) Que s'estudie la viabilitat econòmica de la substitució de
contenidors de brossa situats en l'edifici de Serveis Socials de *Benimaclet per
un sistema de contenidors enterrats, de manera aïllada o dins d'un projecte
més ambiciós que aconseguisca a diversos llocs de la ciutat; b) Que aquest
estudi es faça amb la intencionalitat manifesta de portar a terme la seua
aplicació, en el cas que siga viable i en el menor temps possible.
Resposta: cal informar que les dues ubicacions que fa referència l'escrit, estan
previstes dins del projecte de soterrament de contenidors en diferents punts
del Barri de Benimaclet, el qual es va a dur a terme en breus dates.
Davant la resposta donada s'entén que decau la moció.
GRUP COMPROMÍS:
1) Assumpte: Retirada de la revisió simplificada del Pla General de València.
Proposta: Que la Junta Municipal d'Exposició sol·liciti a l’Ajuntament la retirada
de la Revisió simplificada del Pla General de València.
Resposta: El passat Ple de l'Ajuntament celebrat el 26 de desembre de 2014,
després de debatre els arguments substanciats en el cos d'aquesta moció,
entre uns altres, va acordar sotmetre novament a tràmit d'informació pública el
document de la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de
València.
Reiterar aquest tràmit en un mateix procediment no és preceptiu, però donada
la transcendència del Projecte per a la ciutat, s'ha considerat convenient la seva
submissió a un nou tràmit d'informació pública.
Per tal motiu no es va a retirar la Revisió Simplificada del Pla General
d'Ordenació Urbana de València ni es va a anar contra l'acord plenari que va
acordar sotmetre-ho a informació pública.
Finalitzat el debat, se sotmet a votació aquesta moció, amb el següent resultat:
- Vots a favor: 4, els de els vocals de PSOE, EUPV i Compromís.
- Vots en contra: 6, els de els vocals del PP i del President de la Junta.
Queda, per tant, rebutjada la moció.
2) Assumpte: Infraestructures de l'IES Orriols.
Propostes: a) Que l'Aj. de València, com a responsable del manteniment de les
instal·lacions d'escoles i instituts públics del Municipi, es dirigeixi a la
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Conselleria d'Educació per sol·licitar que es portin a terme, al més aviat
possible, els treballs necessaris per substituir les dotacions provisionals i
barracons de l'IES Orriols i que tinguin la dotació econòmica necessària del
programa Crea Escola perquè això pugui portar-se a terme; b) Que l'Aj. de
València es posi en contacte amb l'equip directiu de l'IES Orriols per posar en
relleu el seu suport i que estan duent a terme les gestions oportunes perquè la
Conselleria d'Educació de solució a aquest problema ja enquistat i que des de la
Comunitat Educativa de l'IES Orriols siguin sabedors que el seu Ajuntament és
el garant que els estudiants i els professors de centres educatius portin a terme
el seu treball en les millors condicions possibles.
Resposta: En contestació a les qüestions plantejades, se significa que
l'Ajuntament de València únicament ostenta la competència en matèria de
manteniment, vigilància i neteja de centres d'Educació Infantil i Primària, de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Quinze de la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació.
De conformitat amb allò que s'ha exposat, els Instituts d'Educació Secundària
no es troben en l'àmbit d'actuació competencial de l'Ajuntament de València,
per la qual cosa, malgrat les al·legacions realitzades relatives a fonamentar la
petició en l'expressió constitucional “Autonòmica Local”, atès que no poden
contravenir l'àmbit i distribució competencial estipulat per una llei orgànica, no
precedeix dur a terme les peticions realitzades.
Això no obstant això, el Sr. President no veu inconvenient en què la petició
d'aquesta moció es traslladi a la Conselleria d'Educació.
3) Assumpte: Zona d'esplai per a gossos al parc de C/ Guàrdia Civil de
Benimaclet.
Propostes: a) Que el Ple del Consell de la Junta de Districte d'Exposició traslladi
al Regidor de Medi ambient de l'Aj. de València la necessitat d'habilitar aquesta
zona que es correspongui amb les necessitats del barri, que sofreix la falta
d'una zona d'esplai, com si tenen altres barris del districte; b) Que el Ple del
Consell de la Junta de Districte d'Exposició traslladi a la Delegació de Parcs i
Jardins les propostes exposades en aquesta moció perquè es porti a terme al
més aviat possible aquesta zona d'esplai de gossos.
Resposta: Al barri de Benimaclet, al parc de la C/ Guàrdia Civil hi ha tres
papereres específiques per a excrements de gossos. En una inspecció efectuada
s'ha pogut confirmar l'existència de dues (s'adjunten fotografies) i una tercera
deteriorada pel temps està reparant-se i serà reposada al més aviat possible.
La zona compta amb 15 papereres de 50 litres del model normal de tota la
ciutat que es poden utilitzar igualment per dipositar aquest tipus de residus.
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No obstant això i havent-se estudiat totes les papereres de la zona s'instal·la
una més en l'entorn.
Des del Servei de Jardineria no existeix inconvenient en la realització d'un
estudi d'ubicació de zona per a gossos al parc de la calli Guàrdia Civil, sempre
que s'aprovi per aquesta Junta Municipal d'Exposició i existeixi petició reglada
dels col·lectius d'associacions veïnals.
Des del passat any per a les noves inversions es duen a terme prèvies consultes
als veïns sobre les necessitats d'instal·lació de zones per a gossos per motius de
convivència i respecte.
No obstant això existeixen zones d'esplai properes en el llit del Turia, on hi ha 9
zones d'esplai, que sumen en total 6.450 m2.
Recentment ha entrat en funcionament la Web http://valenciaadopta.com/
(projecte de l'Ajuntament de València per promoure les adopcions
responsables a la ciutat i facilitar als ciutadans l'accés als animals d'acolliment)
on es pot consultar la ubicació dels pipicans i les zones d'esplai caní.
Per tot l'exposat, s'aprova la moció plantejada.
4.- PRECS I PREGUNTES
- GRUP EUPV:
1) Assumpte: Suposades exigències d'UPV per guanyar terreny a l'horta.
Preguntes:
- En què consisteixen aquestes exigències?, Que persones, o en nom de qui es
van fer?.
- Si es van fer per escrit o reproduïdes en paper, volgués una còpia de la
comunicació.
Resposta: La previsió de nou sòl per a ús universitari respon a la demanda
formulada per la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València.
Ambdues institucions van sol·licitar a principis de l'any 2006 i posteriorment
van reiterar en el procés de consulta i participació pública, ja que aquestes
institucions justificaven que amb el sòl existent no podien escometre les
necessitats previstes per a la docència i recerca.
La informació requerida pel vocal del grup municipal d'Esquerra Unida consta
en al documentació exposada al públic en el nou tràmit d'informació pública de
la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València que va
acordar el Ple de l'Ajuntament celebrat el 26 de desembre de 2014.
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- GRUP COMPROMÍS:
1) Assumpte: Solucions a l'encreuament dels carrers Vinaròs/Reverend José
María Pinazo.
Preguntes:
- Per a quan té previst l'Ajuntament solucionar aquest encreuament?
- Si el sòl en aquest encreuament és de titularitat pública, per ser de cessió
obligatòria, Per què no s'ha executat ja?
- Quines accions, inclusivament penals, s'han executat enfront del propietari
per desobeir l'obligació de cedir l'espai gratuïtament a l'Ajuntament?
Resposta: Les dificultats manifestes d'obtenir aquest sòl objecto de cessió a
través d'una llicència d'edificació de la parcel·la no cadastrada al que està
vinculat aquest sòl, on eren diferents els propietaris del sòl edificable i el de
cessió obligatòria, i no poder executar-la per expropiació precisament perquè
havia d'obtenir-se per cessió, és pel que tal com es va informar en un passat Ple
de la Junta Municipal, s'estava estudiant una modificació del planejament que
eliminarà la condició de parcel·la edificable de la parcel·la no cadastrada, per
poder obtenir així per expropiació els vials.
L'Ajuntament, conscient de la necessitat d'eliminar al més aviat possible el
problema en l'encreuament dels carrers Vinaròs i reverend José María Pinazo i,
davant la difícil solució urbanística que el PGOU de 1988 reservava a aquest
tap, va iniciar les gestions amb els propietaris del sòl destinat a la connexió amb
els vials per negociar l'obtenció del sòl de comú acord, signant-se recentment
l'acord amb la propietat, per a la seva cessió a l'Ajuntament.
D'igual forma, l'obra per a la urbanització d'aquest espai ha estat ja adjudicada,
per la qual cosa les obres podrien escometre's cap a finals de la setmana
vinent, amb el que el problema de l'encreuament del carrer Vinaròs amb
Reverend José María Pinazo quedarà definitivament resolt.
2) Assumpte: Escocells de carrer Jaca i Ordenança d'accessibilitat.
Pregunta:
- Té previst la Regidoria d'Urbanisme realitzar algun tipus d'obra per adequar a
l'ordenança d'accessibilitat aquesta vorera?.
- Té l'Ajuntament constància que aquestes dificultats amb l'accessibilitat de la
vorera del carrer Jaca hagi produït perjudici als veïns i vianants amb mobilitat
reduïda?
- Que manera es pot compaginar la citada ordenança amb el manteniment de
l'arbrat del carrer?, perquè a cap moment es vol que l'adequació de la vorera
impliqui la desaparició de l'arbrat.
Resposta: Respecte del Carrer Jaca, la solució hauria de ser estudiada de forma
conjunta amb el Servei de Jardineria, ja que, la mateixa passaria, segons s'entén
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des del Servei d'Obres d'Infraestructura, excepte millor consideració pels
tècnics del Servei de Jardineria, per modificar els escocells existents cobrint-los
a cota de vorera i transformant-los en zona de pas.
3) Assumpte: Aparcament als voltants dels estadis de futbol.
Preguntes:
- Que tipus de solucions s'han portat a terme per alleugerir aquests els dies de
partit?
- Té l'Ajuntament dades per comprovar si les hipotètiques solucions han servit
d'alguna cosa?
- En cas contrari que noves alternatives van a complementar per solucionar-ho
definitivament?
Resposta: Pel que fa a la 6ª Unitat de districte de la Policia Local de València,
sobre el consultat per D. Jaume Ferrà i Pellicer, s'emet el següent informe:
1. La Policia Local, en relació a la mobilitat de la ciutat i dins del marc de les
funcions establertes per la LOFCS, deu: “ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit
en el casc urbà d'acord amb l'establert en les normes de circulació”, així com
“instruir atestats per accidents de circulació en el casc urbà”.
2. L'ús dels vehicles particulars o no per part dels seus titulars i usuaris no tenen
major límit en aquest país que el del compliment de les normes que regulen la
seva tinença i ús d'acord amb el marc normatiu vigent.
3. Quant a l'ocupació de mitjans privats de transport per desplaçar-se fins als
estadis de futbol, entenem que és una opció lliure que adopten alguns
ciutadans malgrat l'oferta de transport públic que existeix en aquesta ciutat:
autobusos urbans, metre, tramvia i taxi, els quals, uns o uns altres, permeten
l'accessibilitat de forma col·lectiva a aquells ciutadans que prefereixin utilitzar
el transport públic per acudir a les trobades de futbol en els dos estadis
operatius que dos clubs té la ciutat: València C.F. i Llevant O.D.
4. El servei del futbol que presta la Policia Local troba a simple vista dues
variants: partits d'alt risc i el que podrien considerar-se de risc menor o
inapreciable. En funció de la catalogació del mateix, determinat per experts en
la seguretat, s'estableixen una sèrie de prevencions, així com àrees d'exclusió
per al trànsit i estacionament de vehicles, que vénen recollides en una Ordre de
Servei de la Prefectura del Cos, prèvia planificació de l'esdeveniment pel
departament de Planificació de la Policia Local.
5. Les unitats de Policia Local, encomanades al servei de futbol, tenen com a
missions fonamentals el fer complir les ordres rebudes a través de l'Ordre de
Servei publicada a aquest efecte, establint un ordre de prioritats en la resta de
les actuacions, i conseqüències no previstes que es puguin produir de forma
col·lateral, sempre en funció dels interessos generals de la població i de la
capacitat dels recursos amb els quals s'expliqui a la disposició del
comandament que coordini els efectius que actuen en cada trobada.
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D'altra banda, en la sessió anterior del Consell, D. Jaume Ferrá Pellicer, vocal
del Grup Compromís, va formular una pregunta en relació a la caiguda de
palmeres i arbres a l'estiu, i pel mateix es va insistir que se li informés sobre el
nombre d'arbres caiguts.
Resposta: El dia 05/08/14, va caure en l'Avinguda Blasco Ibáñez, nº 1 (en el
jardí), un Populus alba bolleana, per podrició interna.
De totes aquestes preguntes es fa lliurament de la contestació per escrit als
vocals de la Junta que les han plantejat.
D'altra banda, i sense estar incloses en l'ordre del dia, es formulen les següents
qüestions:
Pel vocal suplent del PSOE Sr. Modest Martínez, es formulen les següents
preguntes:
1.- Quins són els terminis per a l'engegada del Centre de Salut de Benimaclet
2.- Considera el PP que el nivell de neteja al barri de Benimaclet és l'òptim i el
que mereixen els ciutadans?
Pel vocal Sr. Ferrá, de Compromís, sobre una qüestió ja plantejada en
intervencions veïnals, com és l'Ermita de Sant Jeroni, formula les següents
preguntes, que van quedar sense respondre, a petició de D. Juan C. Barres
Sebastiá:
1.- Quins són el plans de l'Ajuntament per a aquest descampat, a curt termini,
després del concurs desert de l'any 2009?.
2.- Mentrestant pensa l'Aj., a més de la neteja puntual del departament de
residus sòlids, implementar algun tipus d'acció per arreglar, aplanar aquest
descampat?.
Finalment el Sr. President desitja feliç any a tots els presents.
I no havent-hi més assumptes que tractar s'aixeca la sessió, sent les 19,45
hores, del que com a Secretari done fe.
Vº Bº
EL PRESIDENT DE LA
JUNTA MPAL D’EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JUNTA
MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ
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