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A la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia 15 de desembre de 2015, es
reunixen en el 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 més amunt es detallen amb el següent orde del dia:
1. Lectura i aprovació, si és el cas, de I'acta de la sessió anterior

2. Dació de compte de la tasca realitzada pels grups de treball
3. Dació de compte de les activitats culturals que queden per realitzar en la Junta
4. Precs i preguntes dels vocals.
5. I ntervencions veïnals.

Abans de tractar els punts de I'orde del dia, el president recorda

la

informació que es va donar en el punt 3 de la sessió anterior sobre el funcionament
dels Consells de Districte i la participació en estos per les associacions i veïns.

1r. LECTURA I APROVACIO, Sl ES EL CAS, DE L'ACTA DE LA

SESSIO

ANTERIOR

Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de I'acta de la sessió
anterior, de 19 d'octubre del 2015, juntament amb I'orde del dia de la present
convocatòria, que és aprovada per unanimitat.

2n. DACIO DE COMPTE DE LA TASCA REALITZADA PELS GRUPS

DE

TREBALL

Hi intervé en primer lloc la coordinadora del Grup de Treball de Cultura i
Educació, Rosa M. García, i informa que este grup ha establit com a principis o
valors de funcionament la participació i la solidaritat entre els diversos barris, tenint
en compte que esta Junta té barris molt heterogenis. I que les seues metes són
aconseguir uns barris participatius, solidaris, sostenibles i sense cap tipus d'exclusió,
vetlar per l'ús de les dos llengües oficials en un pla d'igualtat, per la qual cosa en
totes les activitats serà inclòs el valencià, i que es promoga una activitat cultural
valenciana.
D'altra banda, es dóna compte que es troba pendent la realització d'un acte
institucional, que va ser aprovat per I'anterior equip de Govern, i que es va acordar
realitzar en el present any, i per a altres anys ja es vorà de quina manera es
realitzarà o potser se substituirà per un altre tipus d'activitat. Eixe acte consistix en
un homenatge a persones o entitats que han dedicat la seua labor en pro dels barris
d'esta Junta í per a este cas, per acord entre tots els grups polítics, s'ha decidit
homenatjar-ne els següents: Associació Orriols Conviu, Col'legi Pare Català,
Associació de Veïns de Benimaclet, Horts Urbans, els cinc assistents socials del
Centre de Servicis Socials de Benimaclet, Associació de Veins Polo y Peyrolón,
Centre de Persones Majors de Benimaclet, Clavaris de Sant Jeroni, Estrela Roja de
Dolçainers, Teatre Lluerna, Llibreria la Traca, i Club d'Escacs Benimaclet. Quant al
lloc no ha sigut possible el Palau de la Música, és possible que es realitze en el
Palau de I'Exposició i segurament tindrà lloc en el mes de febrer de I'any que ve.
La tercera qüestíó que es trasllada a este Consell és una sèrie de propostes
plantejades per tots els membres d'este grup de treball, que són bàsicament les
següents:
1. Plantejades per I'AV de Benimaclet, relatiu al problema de falta de professors, des
de fa ja prou de temps, del Col'legi Públic Benimaclet, que ha creat una situació molt
greu, ja que per falta d'estos deixen d'impartir-se algunes assignatures, per la qual

cosa va sol'licitar la intervenció d'esta Junta per a traslladar el problema a la
Delegació d'Educació d'este Ajuntament. Se sol.licita també la creació en el barri de
Guarderies lnfantils Públiques, ja que no n'hi ha cap pública.

2. Per Orriols Conviu, com a barri castigat per la desocupació i integrada

per

immigrants i amb una de les rendes per capita més baixes de València, sol'liciten
una Escola lnfantil del primer cicle, i que I'existent en projecte en el C/ de la
Diputada Clara Campoamor siga de titularitat i gestió pública, així com informació

sobre quan finalitzaran les obres. D'altra banda, pregunten sobre una subvenció de
800 euros concedida per la Junta a esta associació. I finalment que s'arregle un tram
de la tanca del Col.legi Bartolomé Cossío, que es troba trencada, i hi ha problemes
de furts.

Pel Grup de Treball de Benestar Social i Salut, el seu vocal coordinador,
Carlos de la Cruz, informa que este s'ha reunit en dos ocasions des de l'últim
Consell de la Junta, i les qüestions plantejades per tots els agents que la componen
han sigut les següents:
En primer lloc, la problemàtica de la diversa zonificació existent en la ciutat
per a diversos àmbits com el policial, servicis socials, sanitat, i el de les
mateixes juntes municipals, que dificulta la rasca que ha de realitzar pel Grup
de Treball, per la qual cosa es proposa, sabedors de la dificultat que implica,
que a través dels òrgans competents s'intente unificar la dita zonificació per a
tots els àmbits.
En segon lloc, es proposa un Pla Integral d'Actuació per al barri d'Orriols, que
sense defecte de I'actuació en altres barris, com el més castigat, mereixeria
una actuació especial en tots els àmbits, i no sols per part de I'Administració
municipal, sinó també per I'autonòmica i I'estatal.
En tercer lloc, s'ha abordat tota la problemàtica existent en els centres de
salut per a plantejar-se-la a la Direcció General d'Assistència Sanitària i
mantindre una reunió de treball amb esta, perquè coneguen els problemes
dels ciutadans i puguen donar-hi solucions.
I finalment es proposa un programa d'Oci Jove en els Barris, que ja ha sigut
plantejat a la regidora competent en este Ajuntament, perquè es trasllade al
seu torn a altres administracions competents.
El vocal coordinador del Grup de Treball d'Activitats Econòmiques, Comerç i
Horta, Joan Colomer informa que el 4 de novembre es va reunir amb les
diverses associacions de comerciants d'Orriols i Benimaclet, amb un criteri
inicial, acordat amb estes, que eixe grup fóra pràctic i operatiu, i que es
convertira en la plataforma perquè les seues problemàtiques es feren arribar
a I'equip de Govern de I'Ajuntament.
El28 de novembre va mantindre una reunió de treball amb l'Associació
de Comerciants de Benimaclet i en esta es va sol'licitar suport de la Junta per
a I'organització de la "Cavalcada Multicolor de Benimaclet ", que I'any anterior
ja es va fer en este barri, i en la qual participen membres de diverses ètnies i
cultures, tant de la Xina com d'Amèrica, que tindrà lloc el 6 de febrer, i que el
president de la dita associació els informarà més àmpliament.
D'altra banda, també es va tractar el fet d'organitzar un Pla de Rehabilitació
Barri
d'Orriols. S'ha creat una nova Associació de Comerciants d'Orriols i amb
del
ells es van visitar els diversos comerços de la zona, en els quals es van exposar les
diverses reivindicacions d'estos, i especialment el tema de I'obertura dels
diumenges, perquè com és sabut en eixe barri hi ha el centre comercial Arena, als
quals I'anterior Govern els va concediruna sèrie de beneficis, entre altres la
possibilitat d'obrir els diumenges, la qual cosa perjudica el xicotet comerç de la zona,
i constituix un dels punts d'actuació que es planteja este grup de treball. Així com
que les polítiques i campanyes sobre este tema organitzades per I'Ajuntament es
tinguen més en compte a estos col'lectius i que hi puguen participar més.

També a esta reunió va acudir I'Associació de Veïns Orriols-Rascanya que hi
va exposar el seu "Pla per a Orriols-Rascanya, passat, present i futuf', i que
qualsevol pot consultar en la seua pàgina web.
Per la seua banda, I'Associació de Veins de Benimaclet, va presentar el seu
projecte sobre horts urbans, i igualment es pot consultar en la seua pàgina web.
Com a activitats que ja s'han pogut portar a terme hi ha les següents:
El 4 de gener un cor municipal actuarà en l'esplanada de I'ermita d'Orriols, a
les 6 de la vesprada es cantaren nadales ia I'acte que estan tots invitats.
I com ja es va comentar la Cavalcada Multicolor de Benimaclet, per al dia 6
de febrer, a la qual assistiran milers de persones de tot I'estat espanyol i de
tot Europa, per la qual cosa és molt ímportant que des d'esta Junta se'ls done
suport.
I finalment, encara que no tinga relació amb este grup de treball, el Club de
Futbol Benimaclet es va posar en contacte amb este per a plantejar totes les
seues reivindicacions sobre la falta de camps de futbol per poder
desenvolupar la seua activitat amb els xiquets en totes les categories.

a

i

lnversió als Barris, el seu vocal
que
coordinador Jesualdo Navarro informa
este bàsicament ha dedicat la
seua labor a la consulta ciutadana sobre inversió als barris, que com es va
informar consistix a demanar propostes de la ciutadania per a estudiar-les i
posterior execució d'actuacions als barris, per a la qual cosa s'ha disposat un

Pel Grup de Treball d'Urbanisme

pressupost de 7 milions d'euros destinat a este fi.
Es va obrir un termini de presentació de propostes que va finalitzar el 6 de
desembre, i la labor del grup de treball d'urbanisme consistirà a estudiar totes
estes propostes i seleccionar les que siguen més interessants per a elevarles posteriorment a una valoració tècnica que en determine el cost, i després
a la ciutadania perquè puga decidir sobre això.
S'han presentat al voltant de 600 sol'licituds, de les quals 400 ja estan
completes, i queden altres 180 que tenen algun defecte de forma, i de les
correctament presentades que afecten esta Junta s'han presentat: 11 pel Pla
del Real; 14 per Benimaclet i 11 pel barri d'Orriols, que seran valorades en la
segona setmana del mes de gener, i posteriorment elevar-les a la ciutadania
en el mes de febrer perquè es produTsca la votació per via telemàtica de totes
les persones que estan empadronades en els nostres districtes, per la qual
cosa invita tots els integrants del grup de treball a participar en la dita
selecció. Matisa, d'altra banda, que el barri d'Orriols forma part del districte de
Rascanya, i que és un barri compartit amb la Junta Municipal de Trànsits, per
la qual cosa per a valorar-les es prioritzarà les realitzades en eixe barri per a
estudiar-les en esta Junta i la de Trànsits prioritzarà les que corresponguen al
barri de Torrefiel, i després conjuntament el districte de Rascanya votarà
totes les propostes que presentades.

S'obri a continuació, en este punt, el torn d'intervencions dels vocals i tot
seguit el dels ciutadans:

La vocal del grup Ciutadans, Sra. Capilla oferix el suport total del seu grup i
estan oberts a totes les propostes dels ciutadans d'esta Junta en pro de la

millora dels barris i de la qualitat de vida dels ciutadans, en tots els àmbits, el
cultural o educatiu, el de benestar social, sanitat, urbanístic, el del comerç i
I'activitat econòmica, perquè tots són transversals i redunden en una millora
d'eixa qualitat de vida.
D'altra banda, voldria saber com es poÉaren totes estes propostes a les
regidories corresponents i quin seguiment es va a fer, per a poder valorar l'èxit o
el fracàs de la gestió realitzada, i que tot este treball no quede en terreny erm. I
proposa que hi haja algun tipus de comunicació, via correu electrònic o el que es
dispose, entre tots els membres dels grups de treball per a una major participació
i eficiència en el seu treball.

El vocal del PP, Sr. López, voldria ressaltar que els vocals del PP

han

participat en tota esta tasca d'una manera constructiva, encara que amb una
oposició igualment crítica, i que faran un seguiment de cada un dels acords.
D'altra banda, cal puntualitzar el bon fer dels coordinadors dels grups de
treball, en el seu intent de buscar el consens, com va existir amb anterioritat, i
que dóna continuìtat a la línia que ha existit sempre en esta Junta.
Com a puntualització a la intervenció de la coordinadora del Grup de
Treball de Cultura i Educació, I'acte institucional va ser aprovat per I'anterior
Govern, amb el consens de tots els grups polítics, i que el seu grup va proposar
incloure en eixe acte les bandes de música de Benimaclet i d'Orriols, per la qual
cosa sol.licita que se'ls incloga, ja que no apareixen entre els mencionats, potser
per un simple lapsus.
Quant al grup de Benestar Social, els hauria agradat haver donat continuilat
a la Campanya de Nadal, ja que això suposa portar el Nadal a persones més
desfavorides, amb I'entrega d'un joguet, amb el mateix enfocament o amb el que
es decidisca.
En relació amb el tema d'activitats econòmiques, comerç i horta, consideren
que s'han fet propostes molt positives, i estan disposats a participar en tot el
tema de I'horta juntament amb les associacions de Benimaclet, d'Orriols i Orriols
Conviu. Quant al tema d'activitats econòmiques, hem recolzat el xicotet comerç
en els barris de Benimaclet i Orriols, així com en el de pla del Real, que també
existix. Però, sobretot, voldria incidir en el problema creat en la plaça de
Benimaclet amb el botellon, els veïns patixen les seues conseqüències de dijous
a diumenge, i això sense convertir-lo en un tema polític ni heretat, caldria donar-li
solució entre tots.

Pel que fa al grup d'urbanisme i inversió als barris, al seu grup polític els
hauria agradat que hi haguera hagut una informació més oberta, perquè en este
moment no saben que assignació pressupostària existix per al districte del pla
del Real, tampoc per a Benimaclet, ni per a Orriols, i hui hem tingut coneixement
d'una sèrie de propostes, que s'haguera sigut més esplèndid i s'haguera arribat a
un 20% d'inversió, com així es va arribar a dir en un principi. El seu grup hi ha
participat activament, han presentat 36 propostes, i en tot allò que millore els
barris coincidiran amb tots els grups, i en qualitat de veins han presentat
propostes als tres esmentats barris, però consideren que per a cobrir les
necessitats de tots els barris amb la quantitat assignada es quedarà curta.
Per part dels veïns es produixen les intervencions següents

M. Carmen Barceiro Ruiz, per I'AV Barri Orriols-Rascanya, felicita tots els
grups de treball en què han pafticipat, perquè consideren que s'ha treballat bé
i amb un bon mètode. Però no han participat en el de Cultura i continuaran
sense demanar subvenció, com han fet des de fa 10 anys, com és sabut, i no
perquè no es fien de la nova corporació, a la qual de pas feliciten, sinó
perquè ho han decidit així com a associació.
D'altra banda, estan d'acord amb el tema de pafticipació, encara que pensen
que podria haver-se fet d'una altra manera, però els temps són els temps i de
tot es pot aprendre i caminant és com es pot descobrir com es poden millorar
les coses.
Salvador Soriano Martínez, per Orriols-conviu, considera que el sistema
telemàtic de decisió no és operatiu, ja que molt poca gent és capaç de decidir
per este mitjà.
Respecte

als problemes plantejats en els diferents grups de treball,

el

president dóna les respostes següents:

Col'legi Municipal de Benimaclet: per l'equip de govern s'ha tractat el tema i
és conscient de la gravetat del problema, i encara que en I'Ajuntament no hi
ha borsa de treball, s'intentarà solucionar-lo amb la de la Generalitat, de
manera que per al mes de gener pròxim es trobe en via de solució.
Reparació de la tanca del Col'legi Bartolomé Cossío: Es traslladarà el tema a
la Delegació d'Educació perquè li ho plantege a la Conselleria d'Educació,
que és la competent, segons precisa Amparo Xifre, i continuen els tràmits
encaminats a la seua solució.
Subvenció de 800 euros a Orriols Conviu: I'assessora del regidor de
Participació informa que quant a la dita subvenció, ha sigut tornat l'expedient
de tramitació correponent per la lntervenció Municipal perquè hi ha una altra
subvenció concedida a esta associació per una altra regidoria, però que en
breu es reuniran amb esta per a solucionar el problema.
Zonificació entre els diferents àmbits de treball: per a poder treballar en el
tema de participació necessàriament caldrà abordar-lo, així com per a
modificar el Reglament de Participació quant a les divisions territorials i
encaixar-lo amb les altres zonificacions que hi ha en la ciutat de València,
com a servicis socials, educació policia, etc., i guanyar així en eficiència.
Pla lntegral del Barri d'Orriols: seria un tema assumible per la Delegació de
Participació, com s'ha fet també amb el barri del Cabanyal, i per a això caldria
treballar amb dos estratègies, una amb allò més urgent, com seria la policia
de proximitat, o la neteja, i una altra per a temes més complexos, com les
famílies ocupes, etc., que ja requeriria un estratègia d'intervenció integral en
el barri, i que ens permeta conjugar amb altres polítiques que s'hi puguen
implantar, i a més d'una manera particularilzada ja que este requerix unes
mesures especifiques com a tal, en matèria de vivenda, comerç, etc., d'una
altra forma es corre el risc de posar pegats els problemes i no afrontar-los
d'una forma estructural, i que tot açò es farà amb la participació de les
associacions del barri i buscant les solucions conjuntament, amb els que
millor coneixeu el barri.
Sobre oci jove, botellón, etc.: este tema I'equip de Govern I'està treballant a
nivell de tota la ciutat, i com ja s'ha dit, és un tema que no és fàcil, porta molts

anys sense ser resolt, i cal buscar les solucions conjuntament. En este
moment s'està treballant des de la Regidoria de Joventut, i s'intenta
solucionar amb estratègies d'intermediació, com per exemple a través de la
Policia Local, de manera que la gent es disperse, amb totes les dificultats que
això suposa, per les mateixes limitacions legals que té esta per a executar el
que des d'una altra perspectiva seriosa raonable, i sempre en diàleg amb els
afectats i les associacions, per tal d'anar aconseguint resultats per a fer
valdre el dret al descans dels veïns, davant d'un altre que no és tal dret com
el de fer soroll.
Pla de Revitalització Comercial del Barri d'Orriols: igualment requerirà un pla
integral, que es retroalimentará de la resta d'actuacions que es duguen a
terme, de manera que quan comencen a donar els seus fruits les que es
vagen executant repercutiran en totes.
Camp de futbol d'herba artificial per al Club de Futbol Sporting de Benimaclet:
Caldria traslladar-ho a la Regidoria d'Esports, i esperar a veure quina solució
se li pot donar al tema.
Elevar a les regidories totes les qüestions plantejades en els grups de treball:
parlat amb ets coordinadors s'ha decidit enviar unes directament a les
regidories competents, i altres traslladar-les al Consell de la Junta, depenent
de cada cas, si pot resoldre's en el mateix Consell es portarà a este i si no es
traslladarà a altres regidories.
Seguiment dels resultats dels grups de treball: caldria fer un seguiment de les
actes i dels acords, i hauran de ser estos mateixos grups els que hauran de
fer eixe seguiment, i en el cas que no s'executen es porte al Consell de la
Junta per a comprovar que puga ocórrer, perquè estos no tenen la facultat de
decidir sinó només de proposar al Consell de Districte.
Comunicació interna dins dels grups de treball: En una reunió mantinguda
amb tots els coordinadors dels grups de treball es va plantejar esta qüestió i
en principi no s'ha arribat a establir com fer-ho, però es deixa pendent i en un
futur es tornarà a tractar, ja que es considera un tema interessant.
lnclusió de les bandes de música de Benimaclet i Orriols, com a entitats a
homenatjar en I'acte institucional a celebrar per esta Junta: com a tal acte,
segons indica la vocal coordinadora del Grup de Treball de Cultura ¡
Educació, inclús no ha sigut totalment organitzat, quan es reprenga es
plantejarà esta possible inclusió.
Joguets Reis: s'informa que I'acte esta programat per al dia 4 de gener i que
efectivament es durà a terme per a la data prevista.
Proposta de 20% de pressupost i utilització d'un altre mètode en consulta
inversió en barris: s'informa que el pressupost definitiu no està aprovat
encara, el dia 23 de desembre es presenta al Ple per a aprovar-lo
definitivament, en el qual apareixeran els 7 milions d'euros previstos per a
este concepte, a partir d'ací es farà la distribució per als diversos districtes, i
la seua distribució es farà no de forma igualitària sinó tenint en compte alguns
criteris, com ara la renda per capita o altres, o a un històric d'inversions
prèvies en els districtes, i quan siga aprovat definitivament el pressupost, es
donarà la informació sobre la quantia d'inversió, que potser no siga el 20o/o
proposat, però com a primera experiència pilot amb 7 milions d'euros es
considera suficient, amb el temps segons funcione esta es podria
incrementar eixa quantitat.

i

Quant a les propostes presentades pel PP, voldria aclarir que les presente
qui les present es consideraren com a presentades per veTns, de manera que les
no tinguen un caràcter partidista, i això ho fa extensiu a tots els grups polítics.
3T. DAGIÓ DE COMPTE DE LES ACTIVITATS CULTURALS QUE QUEDEN
PER CELEBRAR EN LA JUNTA
En este punt caldria remetre's al que s'ha dit en el punt anterior, és a dir, que les
dites activitats serien: acte institucional i entrega de joguets en la Campanya de
Reis.
Respecte a I'entrega de joguets, M. Carmen Barceíro puntualitza que la dita
entrega només es fa basant-se en la llista de xiquets que proporciona el Centre de
Servicis Socials de Benimaclet, per la qual cosa els xiquets del barri d'Orriols no
reben joguets en esta Junta.

4t. PRECS I PREGUNTES DELS VOGALS
El vocal del PP Sr. López, formula les preguntes següents

Calendarització de la data que tenen establides les juntes, tás a dir, que
s'establisca un règim de sessions.
Tindre coneixement de les 36 propostes que han sigut presentades per al
Grup de Treball d'Urbanisme lnversió als Barris, així com I'assignació
econòmica que s'haja donat a cada un dels barris, i si hi ha la possibilitat de
formular alguna al.legació o seran les que estiguen establides.

i

El president dóna resposta a estes dos preguntes:

Quant al règim de sessions, per al següent any, els consells d'esta Junta se
tindran lloc en les dates següents: 22 al26 de febrer; 18 al22 d'abril; 20 al25
de juny; 19 al23 de setembre i 21 al 25 de novembre.
Respecte a I'altra pregunta, en primer lloc les dites propostes han de ser
sotmeses a una valoració administrativa, per a comprovar que s'ajusten a la
convocatòria realitzada, que serà fins al 4 de gener, i a continuació es diran
quins són les que reunixen les condicions requerides, i tot això amb la
màxima transparència, després d'eixa preselecció, s'informarà tant de les que
s'han admés com de les que no, i també per quina raó s'han descartat. Totes
estes propostes, a partir d'eixa data seran públiques, ja que apareixeran en la
pàgina web de I'Ajuntament, així com les que han sigut estimades o
desestimades, iel dijous dia 17 de desembre es faran públiques totes les
propostes presentades. Sobre I'assignació econòmica, a partir del dia 23 de
desembre, data en què s'aprova el pressupost municipal, es donarà també
informació sobre I'assignació per barris.
El vocal de Compromís, Sr. Ferrá, manifesta que a algunes associacions no
els ha arribat la convocatòria del Consell, ni tampoc als vocals suplents, per la
qual cosa sol'licita que s'actualitzen els llistats existents perquè la convocatòria
arribe a tots.

La vocal de Ciutadans, Sra. Capilla, pregunta quan tindrà I'acta de la reunió
de hui, perquè a ella no li ha arribat la convocatòria d'esta sessió. Se li respon
que per un error en el seu correu electrònic, enviat pel seu grup polític, no li
haurà arribat, però que es corregirà I'error.

5t. INTERVENCIONS VEINALS
1. José Sanz Solaz, per l'AV Racó de Sant Llorenç:

- A part del que en I'anterior reunió de la Junta Municipal de Districte vam
sol'licitar, que era la col.locació d'enllumenat públic en el camí de I'Alqueria del
Grande, com hi ha en altres camins, com per exemple camíde Farinós, i per cert
no hem tingut contestació, ni per part de la Junta Municipal de Districte ni per
part de I'Ajuntament, escrit presentat el dia 16 d'octubre de 2015, núm. de
Registre 00113-2015-035385, en el Registre d'Entrada Amadeu de Savoia, 11.
Volem sol.licitar ací també la senyalització horitzontal d'eixe camí, ja que
que
des
ens el van asfaltar i que, a més, és un camí que unix la rotonda d'Alfauir
amb la carretera d'Alboraia amb Tavernes Blanques, no hi ha cap senyalització
horitzontal com ara pas de vianants en les entrades a les alqueries, limitació de
velocitat i que marquen el camí.
Tot açò, també està sol.licitat en el nou pla de consulta ciutadana de
millora dels barris, esperem que algú ens els solucione, perquè la zona del
Racó de Sant Llorenç està molt abandonada.
2. Adelaida Milla, per I'AV Polo i Peyrolón, sol'licita:

Reparació entrada de garatge en el C/ de Polo

y Peyrolón núm. 26 (Exp.

03401120071520).

a la brutícia

existent en un racó situat davant de la parada de
I'autobús en el C/ del Cardenal Benlloch, núm. 76, que se li cride I'atenció a
l'empresa propietària ique es pose una porta com hi havia al seu dia.
Que en el xicotet jardí situat vora el Col'legi Guadalaviar, es faça un parc per
Solució

als xicotets, per ser més apropiat.

Acompanya documentació, amb número de documents: 1,

2 i 3, que

apareixeran en I'annex I de I'acta.
3. José Andrés Gil Áfuarez, per I'Associació de Comerciants de Benimaclet,
que redunda en la informació donada anteriorment pel coordinador del grup

de treball d'activitats econòmiques, comerç

i

horta, informa sobre

el
Carnestoltes Multicolor, que serà un dels mas importants d'Espanya, i que es
pretén siga el número u. Se celebrarà, com es va dir el 6 de febrer, des de les
12 del migdia fins a les 12 de la nit, recorrerà el C/ d'Emili Baró i Dolors
Marqués, participaran al voltant de 3.000 persones, amb diversos grups de
balls, bolivians i xinesos, i es preveu una afluència de públic de 30.000
persones, amb el que això suposa per al comerç i I'hoteleria.
D'altra banda, informa que l'Associació de Comerciants juntament amb la
parròquia de Benimaclet organitza per al dia 4 de gener una entrega de joguets, en
la plaça antiga de Benimaclet per als xiquets del barri.

4. Amparo Xifre Lozano, per I'AV de Benimaclet: el Col'legi Públic Municipal
de Benimaclet té falta de professorat des de setembre. Amb el començament del
curs, en este moment hi ha 24 professors, quan han arribat a tindre fins a 38, I'ideal
o just serien 28, però a hores d'ara dels 24, dos estan a punt de jubilar-se. Esta
situació ha arribat a ser caòtica i s'està incomplint tota la legalitat, com ara haver
d'ajuntar dos classes, i, per tant, més de 45 xiquets junts. I açò és tant un problema
de personal com educatiu, perquè els xiquets tenen un dèficit en tots els nivells, i la
direcció ja no sap com ajustar els horaris, perquè d'estos també molts tenen
reducció de jornada, baixes de llarga duració, que després de tres mesos inclús no
s'han cobert, etc.
5. Vicente Montalvà Beneyto, per PFAEVEN: el principal problema que estem
patint, com a comerciants i professionals, és I'abandó per part de I'Administració
local. No tenim policia de proximitat, neteja i inversió. S'han reallotjat en el barri
famílies totalment desestructurades, que han començat a ocupar, amb total
impunitat, una sèrie de pisos i finques amb un efecte de taca d'oli, amb la
permissivitat total de l'Administració, sense el més mínim indici de convivència.
Degradant al màxim I'entorn veinal, creant inseguretat i degradació en un grau
superlatiu de la convivència.
La deixadesa en la neteja de les vies suposa un dèficit acumulat de diversos
anys, per la nefasta gestió anterior, Les destrosses en el mobiliari urbà, jardins,
baixos, etc., queden impunes i I'Administració no actua. Davant d'esta situació els
veins que poden fugen del barri, la gent deixa de passar i acudir als nostres
establiments. L'Ajuntament té un deute històric amb els veïns, comerciants i
professionals del barri i ha de posar ja i de forma urgent els mitjans per a no
continuar amb la degradació del barri.
Demanem a I'Ajuntament que dote ja de policia de proximitat, controle el
vandalisme, que els servicis socials realitzen el seu treball amb estes famílies.
Realitzar un pla urgent i integral de neteja.

6. María Sánchez Pérez, per PFAEVEN: plantejar mesures per a revitalitzar el
barri d'Orriols. Necessitem que els comerços senten el suport de I'Administració.
Este suport es pot prestar per mitjà d'activitats en què es mostre la importància del
xicotet comerç, com poden ser setmanes culturals, mostra dels comerços, etc. Una
altra mesura, que considerem des de l'associació, és I'ajuda als emprenedors,
donant-los suport, finançant amb una xicoteta quantitat els lloguers, ja que si hi ha
més comerços, també suposa un augment dels beneficis que rep I'Administració.
7. Rafael Hernándiz Alberola, per PFAEVen, planteja les qüestions següents:
lmportància de la composició demogràfica i història d'Orriols.
Presentació de I'Associació per al Foment de I'Activitat Econòmica València
Extramurs Nord.
Observatori del comerç.
Plans i campanyes de revitalització.
lntervenció en tres punts:
- Descampat de I'Ermita.
- Descampat de les alqueries.
- Horari d'obertura Centre ComercialArena.

Presenta document denominat "Comerç com

a

vehicle de dinamització,

revitalització i inclusió d'Orriols", guê apareixerà en I'annex I de I'acta.
8. Alejandro López Martín, per I'Escola de Futbol Sporting de Benimaclet: reivindicar
una solució a la situació en què, des de fa anys, es troba el camp de futbol, i que ha
portat a I'entitat pràcticament a la desaparició.

9. Sebastian Delgado: sol.licita que se li cedisquen els locals de la Junta Municipal
de Districte de Trànsits per a una exposició d'oficis, artesania, reciclat, etc. Esta
etició ja s'ha presentat per Registre d'Entrada de I'Ajuntament.
10. Arturo Peiró, per Orriols Conviu, planteja el següent:

- No ens arriben les convocatòries ni I'orde del dia de les juntes municipals al correu
de I'Orriols Conviu.
- Com es va proposar fer les juntes itinerants, proposem el Centre de Servicis
Socials Salvador Allende, en el C/ de Sant Joan de la Penya, núm. 3, en el barri
d'Orriols.
- Pregunta per la subvenció de 800 euros concedida a l'associació per esta Junta.
11. Antonio Pérez Martínez, per l'AV de Benimaclet, fa la reflexió següent:

"El desig de participació ciutadana sempre ha existit almenys en el nivell local,
no hi ha un renàixer dels moviments ciutadans, els moviments veinals sempre han
reivindicat la falta d'una verdadera participació ciutadana, i si ara des de
l'Ajuntament s'obrin nous canals, és necessari que ens pugem al tren del que
s'anomena nova participació.
Com diu I'arquitecte David Estal, en I'entrevista publicada este diumenge en un
diari local, I'Ajuntament sí que les està escoltant, però falta el més difícil, posar-les
en comú, incidix que la cultura de la participació existix però cal escoltar-la;
nosaltres incidim amb major força, no sols ens val que ens escolten, cal fer-la,
practicar-la, portar-la a cap si de veritat creiem que és necessària la participació
ciutadana.
El que sí que hem de gestionar és que la participació necessita un temps i les
presses són males conselleres, hem començat la casa per la teulada i tots hem
sol.licitat tot el que necessitem en cada barri, ens heu posat el caramel dels
pressupostos participatius i tots aquells que no aconseguisquen res o quasi res es
quedaran frustrats i són ciutadans que prompte es podran donar de baixa de la
participació.
Des de la nostra associació hem tractat d'explicar que totes les comissions de
treball formades en les juntes de districte hauríem d'haver començat a dialogar i
díscutir temes més importants, Quina ciutat volem?, Com ens agradaria viure en el
nostre barri?, Quines necessitats reals tenim?. Amb estes premisses l'Ajuntament
hauria de sumar i iniciar la unitat dels barris i posar-les totes en comú i així es podria
anar treballant la participació ciutadana entre tots. Una vegada que tinguérem
raonablement clar la ciutat que volem, podríem començar a desenvolupar tots els
mecanismes per a fer realitat la teoria de la participació.
Però ara ens heu posat en la tessitura d'haver de decidir amb la major
urgència el 10% dels pressupostos de I'any 2016 en els barris i ací ens teniu, cada

barri per la seua banda demanant allò que és raonable itambé el que no ho és, açò
no suma, més prompte dividix.
Heu ideat un procediment que per nou té els seus inconvenients, per
exemple, tot ha de ser sol'licitat per lnternet, quan sabeu que només el 50% de la
població està capacitat en este mitjà, com ha sigut denunciat per algunes
associacions veTnals, en la nostra associació ens passem tota una vesprada tres
persones, dos d'elles molt capacitades en informàtica per a poder introduir totes les
dades necessàries, alguns a martellades, per a aconseguir acomplir els requisits, i,
a més amés, desconeixem si hem encertat.
També pot paréixer molt democràtic això de la votació popular final, però si
estem creant una nova ciutadania ètica i participativa, això de la votació s'assembla
més en estos moments a un concurs televisiu, hi ha altres formes i altres mitjans per
a aconseguir que es concedisquen aquelles propostes més raonables valorant les
necessitats de cada barri.
Una altra qüestió és que les obres que es trien han de començar a partir de
març i han de ser acabades abans del 31 de desembre del 2016, amb la qual cosa
han de ser obres de tipus xicotet.
La nostra associació creu que els pressupostos participatius dels barris de la
ciutat són una mesura molt positiva i que arrela en la verdadera participació
ciutadana, però insistim en el fet que la participació ha de ser compresa i acceptada
abans de ser realitzada.
I una sol.licitud a tots, hem d'aprendre a ser solidaris, el nostre barri no és el
més necessitat i tampoc el menys valorat i dins del mateixi barri també hem de ser
solidaris amb tot el conjunt d'associacions i persones a títol individual. I en primer

lloc hem d'intentar solucionar els problemes més greus, per exemple, no

comprenem que si la tanca del Col.legi Públic Bartolomé Cossío ha caigut, no haja
sigut reposada en un màxim d'una setmana. El Col'legi Municipal Benimaclet
continua sense professorat en cinc de les seues classes des de principis de curs,
després de totes les peticions de la Direcció del centre, de l'Ampa, de I'Associació
de VeÏns iVeines de Benimaclet i d'alguns grups dels partits polítics, i no ens servix
la resposta que oferix la regidoria d'Educació, dotar dos professors i llevar les hores
de conciliació dels professors i trametre el tema al regidor d'Ocupació, el qual,
segons pareix ha dit que fins a I'any que ve no es pot contractar ningú i són els
alumnes d'este col.legi els que estan patint esta incontrolada burocràcia que mai no
comprendrem.
Esta classe de problemes són els que la ciutadania creiem i volem que es
resolguen a la major urgència i en definitiva són els que mostren una major sinergia
entre els ciutadans i els seus governants.
I poca cosa més, esperem que una vegada sol'licitat el10o/o dels pressupostos
participatius, totes les comissions de treball ens podem dedicar a trobar la millor
participació ciutadana entre tots, i insistim en el fet que les juntes de districte poden
complir un paper positiu en descentralització en tota la ciutat i poden complir un bon
servici públic".
12. Pedro Sillas Naharro:

-

Es veu les caques dels gossos sense que es pose cap mesura. Crec que
l'Ajuntament en podria posar alguna, per exemple, una xicoteta quota anual de
moment, i en els pròxims anys pujar-les perquè no fóra alarmant, i els pròxims anys
pujar-les gradualment.

- Senyalització dels passos de vianants, perquè hi ha vegades que no es veuen per
falta de pintura.
Resposta: esta proposta ja es va plantejar en la sessió anterior, i traslladada a la
regidoria competent se'ns informa que ja hi ha unes taxes respecte d'això, i que la
filosofia de treball va més per campanyes de conscienciació en la tinença
responsable d'animals, que faciliten la convivència entre els ciutadans que tenen
gos i els qui no, a part hi ha una ordenança de tinença d'animals i de residus sòlids, i
que la Policia vetla pel seu compliment.
13. Emiliano Ayuso Alfaro:

- El trasllat de la Fe de Campanar a I'altre extrem de la ciutat ens està afectant molt
negativament i posa en perill inclús les nostres vides en els trasllats.
- Gossos en la ciutat, per la proliferació d'estos s'està deteriorant molt el mobiliari
urbà, jardins, brutícia en les vies, etc.
- Deteriorament de jardins en el barri: escàs reg, invasió de gossos, estan en mal
estat.
- Terrasses amb taules cadires en la via pública, criteris per a donar estes
llicències.
- Jardins del PAI d'Orriols, no disposa de lavabos públiques.
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Resposta: des de la Delegació de Jardins se'ns informa que en el present any 2015
s'ha rehabilitat els jardins del carrer d'Albocàsser, Poeta Altet i Duc de Manda i de
I'av. de Valladolid.
Sobre la Fe de Campanar, informa que la Conselleria de Sanitat va sol'licitar
informes, que mostren la dificultat per a la seua conservació, per la qual cosa està
en mans de la dita conselleria, juntament amb els informes addicionals que es van
sol.licitar, i que apunten que I'estat de deteriorament d'esta és molt avançat, inclús
apunten a la inviabilitat de la seua rehabilitació, en qualsevol cas es traslladarà la
pregunta a la Regidoria de Sanitat perquè responga.
Respecte a les taules i cadires, s'invita el veí a aportar la documentació a què
ha fet menció en la seua intervenció per a estudiar-la, i de la seua petició de lavabos
públics es traslladarà a la Delegació competent.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 22 hores s'alça la sessió,
de la qual cosa com a secretari done fe.
Vist i plau
El president

El secretari

