ACTA Núvrnno NoRANTA-TRES coRRESpoNENT A LA snssló oRurNÀRrn
DEL CoNSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICTÓ, CELEBRADA EL 18
D'ABRIL DE 2016
ASSISTENTS:

President:
JORDI PERIS BLANES (VALÈNCIA EN COMÚ)
Vocals:

JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMÍS)
ROSA MARÍA GARCÍA DOMÍNGUEZ (COMPROMÍS)

JOAN COLOMER BEA (COMPROMÍS)
ELÍAS PÉREZ GARCÍA GSoE)
VICENTE INGLADA ALCAIDE (PSOE)
JESUALDO NAVARRO MORA (VALÈNCIA EN COMÚ)

LUIS BAILÓN GARCÍA GP)
ALBERTO ARMERO ESTRUCH (PP)
GONZALO MALLEA DURBAN (PP)

MARÍA JoSÉ CAPILLA GIMÉNEZ (PARTIT DE LA CIUTADANIA)
MAYTE LÁZARO CASAJÚS (PARTIT DE LA CIUTADANIA)
Secretari:
PEDRO LLOPIS NARBÓN

Assistixen com a vocals suplents Luis Bailón García (PP) per Carlos A. López Andrés, i
Vicente Inglada Alcaide (PSOE) per Gemma M. Contreras Zamorano. No assistix a la reunió
Giuseppe Grezzi, vicepresident de la Junta.
En la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia 18 d'abril de 2016, es reunixen en el Centre
Municipal de Servicis Socials Salvador Allende, en sessió ordinària, prèviament citats, els
membres del Consell de Districte de la Junta Municipal d'Exposició que dalt es detallen amb el
següent orde del dia:
1. Lectura

i aprovació, si és procedent,

de I'acta de la sessió anterior.

2. Informe de la Presidència del Consell.
3.- Propostes dels grups de treball

4. Mocions dels grups municipals.
5. Precs i preguntes dels vocals

6. Intervencions veinals.

1. LECTURA
ANTERIOR

I

APROVACIÓ, SI ÉS PNOCEDENTO DE L'ACTA DE

LA

SESSIÓ

Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de I'acta de la sessió anterior de 22 de
febrer de 20l6,junt amb I'orde del dia d'esta convocatòria, i l'aproven per unanimitat.

2. INFORME DE LA PRESINÈIqCIA DEL CONSELL
En este punt el president informa dels temes següents
1.

INFORMACIONS DIVERSES:

-Revisió de les línies de I'EMT:

- la reunió: dilluns 16 de maig, presentació

de la metodologia de treball

i

de les propostes de

modificació de les línies de I'EMT des del grup de treball d'urbanisme i inversió en barris
- 2areur;rió: 30 de maig, comentaris i valoracions de la proposta de modificació de línies, i que
els tècnics de I'Ajuntament les estudien per a veure la seua viabilitat. I una vegada estudiades
s'exposaran en

la taula de mobilitat, en què participarurl dos membres del grup de treball

d'urbanisme i inversió en barris de cada junta.

- Inscripcions fins al 3 de maig per a aquelles

persones que no formen part d'este grup de

treball i estiguen interessades en este tema.
- El que se sotmetrà a votació serà: sls itineraris, lalocalítzació de les parades, els horaris, la
freqüència de pas i la forma de difondre les modificacions.
-Qüestions relatives al funcionament de la Junta:

- Atenció

vespertina en juntes: l'últim dijous de cada mes caldrà ajustar-se per part de la
presidència i els vocals de govern. Per a sol'licitar cita dirigir-se a jmg¿pogigien@valengþ.eq,
que és l'adreça electrònica de la junta, i des de la que es faran arnbar les peticions de cita a la
Regidoria. Es comença al març.
- Convocatòries de les juntes municipals: per coffeu electrònic no és possible en este moment,
per això s'ha pensat fer-ho amb I'aplicació App Valencia per a mòbil, on apareixerà tota la
informació relativa a les convocatòries de les juntes. Cal descarregar-se I'aplicació en el mòbil.

-

Intervencions veïnals: amb la nova dinàmica establida en les juntes, els veins poden
intervindre en tots els punts de I'orde del dia, però es prega que, en cas de fer-ho, fora amb un

tema molt relacionat amb el punt que es tracte, atés que ja hi ha un punt concret on poden
intervindre els veïns, i això per aclarir bé este assumpte, en què anteriorment va existir un poc
de confusió.

-Valoració general de I'estat del districte:
- Ermita d'Orriols: informar que s'ha obert un procés participatiu per a donar solució a este
tema. S'han creat uns quants tallers, on la gent ha donat la seua opinió, i el dia 23 d'abril es
reunirà un taller un poc especial per a fer una maqueta a escala real de com quedaria este parc,
a la qual cosa s'invita qualsevol veílveina.

2. SEGUIMENT DELS ACORDS:

A. GRUP DE TREBALL DE BENESTAR SOCIAL:
la zoniftcació dels bams.
Resposta: Iniciarem un treball per a estudiar la rcalitat actual de la zonificació tant
administrativa com socioeconòmica de la ciutat. Amb esta informació es replantejarà el model
de descentralització i de participació ciutadana en el nou reglament.
2.Plaintegral d'actuació en el barri d'Orriols.
Resposta: S'impulsarà des de la Delegació de Participació Ciutadana i s'està treballant en el
disseny del procés, comptant amb totes les entitats del barri.
3. Ús d'instal.lacions esportives, educatives i socials en horari no lectiu, amb la corresponent
1

. Reestructurar

dotació de personal.
Resposta:

- La Regidoria de Benestar social

està estudiant esta possibilitat, concretament en el que es

referix a l'ús dels centres socials municipals.
- Respecte a la Regidoria d'Educació, existix ja un protocol per a ser utilitzades per entitats
del barri. Es presenta una proposta al Consell Escolar de I'activitat (més del 50% estan obertes),
s'exigix un segur, una entitat responsable, i funciona igual que les AMPA. Qualsevol dubte es
pot aclarir des d'eixa delegació, o entrant en la pàgina web.
4. Creaciô d'un Pla de Suport a I'Esport Base per part de la Delegació de Sanitat i Esports.
Resposta: Des de la Fundació Esportiva Municipal ja es compta amb un Pla Estratègic de
I'Esport que inclou I'objectiu de fomentar I'esport de base. A més, es compta amb un Pla Rector
d'Activitats on específicament hi ha una sèrie d'accions que contribuixen a este objectiu:
l) subvencions a organitzacions esportives, 2) foment de I'esport escolar i 3) foment de I'esport
més enllà de I'horari escolar, com per exemple els campus de nadal, pasqua i estiu.
5. Centre de Salut de Benimaclet II, en relació ala creació d'un lloc de treballadora social.
Resposta:

- Es competència de la GV. S'ha traslladat el tema a la Delegació de Sanitat, pü à la

seua

remissió a la Conselleria. S'està a I'espera de la seua resposta.
- Recentement s'ha contractat 13 treballadors socials i la Delegació de Servicis Socials els ha
destinat als diferents centres de SS de la ciutat.

6. La JMD atenga el tema de les beques de menjador.
Resposta: En relació amb la proposta formulada resulta que la competència, arnb caràcter
general, coffespon a la Conselleria d'Educació,Investigació, Cultura i Esports.

L'Ajuntament de València des dels Servicis Socials promou, dins del coffesponent marc
competencial, la convocatòria d'ajudes per a sufragar gastos de menjador escolar; l'última
realitzada fins al moment ha sigut la corresponent al curs 2015-2016, que es va convocar en el
mes de juny de 2015. Esta convocatòria es realitza amb caràcter subsidiari i complementari de
la convocatòria de beques de menjador que realitza la Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria d'Educació: convocatòria "subsidiàna", per entendre que les beques de menjador
escolar, considerades com a recurs educatiu complementari, són bàsicament competència de
I'administració educativa; convocatòria 'ocomplementària" perquè està dirigida als centres
educatius no previstos en la convocatòria de beques de menjador de la Conselleria d'Educació.
Esta convocatòria d'ajudes per a sufragar gastos de menjador escolar es tramita des dels
centres de servicis socials on s'atén per un professional en la matèria. A la esta poden concórrer
els menors que reunisquen els requisits que s'establisquen en les bases que a este efecte
s'aproven.

Els propis centres funcionen, en estos casos, com a registres d'entrada especialitzats.
Consultat a personal del Servici de Benestar Social, ens indiquen que enguany està previst
tramitar I'oportuna convocatòria.
Pei això, les juntes no poden assumir eixa competència.
B. GRUP DE TREBALL D'ACTIVITAT ECONOMICA, COMERÇ I HORTA:
1. Afavorir, per mitjà de tot tipus de mesures, el xicotet i mitjà comerç, com per exemple:
control de les llicències per als locals d'oci per part de la Delegació de Comerç, per a obligar al
compliment de la normativa de distància entre locals d'este tipus; crear un mercat de productes
frescos en la plaça de Benimaclet els dissabtes, en col'laboració amb els comerços de lazona,
per a afavorir la venda dels agricultors de Benimaclet i les pedanies directament al públic.

L'Ajuntament s'encarregana de donar les llicències i les labors de netej, com es fa amb el
mercat extraordinari dels divendres. La proposta es fa extensiva al barri d'Orriols.
Resposta: La Delegació de Comerç coneix la proposta i està valorant la seua viabilitat, i quan
es tinga més informació es traslladarà al Consell de la Junta.

3. PROPOSTES DELS GRUPS DE

TREBALT

Intervé en primer lloc la coordinadora del Grup de Treball de Cultura i Educació, Rosa Mu
García, qui informa que, en l'última reunió del grup de treball, es va tractar el tema de la
distribució del pressupost de la junta, concretament de la pafüda d'Activitats Culturals i

i

Esportives, amb una dotació de 16.720 euros,
2.000 euros.

i

de la pafüda de Premis, amb una dotació de

Quant a la primera, es tracta d'activitats organitzades per la junta i en què col'laboren
diverses associacions i entitats del seu àmbit. El criteri seguit per a la distribució, decidit per
unanimitat, ha sigut el de concedir la mateixa quantitat a cada una de les 22 propostes
presentades, que quedaria com seguix:

. AMPA Col'legi

767 euros

PareCatalà (diverses activitats

. Jornades Esportives IES

Rancanya

767 euros

. Concert Orriols

Viu i Conviu, Associació Orriols Conviu

. 2n Carnestoltes

Multicolor Benimaclet 2016, Assoc. Comerciants

. Benimaclet

.

ConFusión20l6,III

Edició

euros

Fantastic Plastic, Jornades de sensibilitat mediambiental

i reciclatge

767 euros

Intensiu de disseny i modelatge 3D enfocat alaimpressió 3D

613 euros

. Revista

767 euros

767 evos

Cultural Benimaclet Entra

"Amb Veu Pròpia". Taller de vídeo participatiu

. La

comunitari

767 evros
767 euros

Pel'lícula de Benimaclet

. "Descobrint en la Rossa" (diverses activitats en la

llibreria)

. Un barri que conta la seua pròpia història-Benimaclet Conta

767 euros
767 ewos

I Festival Poètic de Benimaclet

767 euros

Carnestoltes infantil i juvenil de Benimaclet

767 evos

Benimaclet T'Estime. VII Fira de la Música de Benimaclet

767 euros

Lluerma Teatre en IES Ferrer

i

Guàrdia.

LILI

. Exposició fotogràfica

CMAPM

"ERIC

de Benimaclet

767evos
767 euros

. Setmana cultural d'Orriols

.

Benimaclet-Jí7

767 euros

. Cercle Poètic a Benimaclet

.

767 euros

WURFL"

"El dia del Pare"

."Dia dels menuts". Assoc. Cult. Clavaris Sant Jeroni
Exposició d'artesania, AV Orriols-

767 ewos
767 euros
767 euros
767 ewos

Respecte als premis, amb un pressupost de 2.000 euros, es va acordar per consens proposar

la concessió de 4 premis de 500 euros, però ha sorgit el problema que alguna entitat no estava
d'acord amb el procediment seguit. Consultat el tema, al tractar-se de premis, se'ns ha
comunicat que estos precisen d'unes bases prèvies a la seua concessió, per la qual cosa
primerament caldria redactar-les per a fer-ho correctament, i posteriorment, s'estudiarâ
novament pel grup de treball per a proposar un acord, pel que queda ajomat.
Finalment, per I'AMPA del Col'legi I Marqués del Túria es planteja donar solució al
tancament de determinades aules, ja que el Col'legi Santiago Apóstol, en el nou mapa escolar
desapareix i, com a centre públic que és, no s'entén el seu tancament, ja que és dels pocs
públics que hi ha junt amb la majoria que són concertats en el districte de Pla del Real.
L'explicació que dóna la Conselleria d'Educació és que és a causa del descens de la natalitat,la
qual cosa, de ser certa, sol'liciten que no afecte exclusivament este centre sinó també tots els
concertats.

Pel grup de treball d'activitat econòmica, comerç i horta, el Sr. Colomer informa que este
grup no s'ha reunit des de l'últim consell i, per tant, no té cap proposta que formular.

Pel grup de treball d'urbanisme i inversió en barris, el seu coordinador, el Sr. Nava:ro,
informa que, finalitzadala consulta d'inversió en barris, al que s'ha dedicat ara el grup és a
realitzar una valoració de com s'havia desenvolupato el procés. En primer lloc indica quins han
sigut els projectes aprovats:

A. Districte del Pla del Real, amb 246.172 euros:
1. Carril bici a I'av. Suècia, amb un cost de 125.000 euros.
2. lJna plaça sense barreres, amb 4.000 euros, que consistix a eliminar barreres
arquitectòniques en laplaçaValència Club de Futbol.
3. Jocs infantils en jardí situat al'av. d'Aragó, núm. 40, amb 60.500 euros.
B. Districte de Benimaclet, amb un pressupost de 303.453 euros:

l. Zona enjardinada

en c/ Sant Columbà, Masquefa

i

av. Valladolid.

C. Oniols-Rascanya, amb un pressupost de 515.223 euros:

1. Parc de les ll'lusions, amb un pressupost de 60.500 euros, que està destinat a
reordenar i donar un nou ús a la plaça que està junt al CEIP Miguel Hernandez, eî la plaça de
l'Alqueria Cremada.
2. Millora de dotació de papereres ordinàries en caffers i jardins, i per a les zones
d'expansió canina amb distribució de bosses i cendrer, amb un pressupost de 21.7 50 euros.
3. Condicionament experimental dels solars municipals de tot el districte municipal,
amb un pressupost de 60.000 euros.

4. Carnl bici per tot el Camí de Montcada, amb un pressupost de 250.000 euros.

D'altra banda el grup de treball va decidir convocar una reunió cntica per a fer una valoració
de tot el treball realitzat en este tema, que es va proposar per al 16 de maig, i a la qual
prèviament, per mitjà del coffeu electrònic de la junta, serien convocats els seus membres
perquè exposen les seues opinions i aportacions per a intentar millorar tot este procés de
participació en les tres fases que s'han dut a terme, és a dir, de proposta, publicitat i votació, per
a futurs processos.

S'obri a continuació un torn d'intervencions:

- Amparo CifueLozano, per l'AV Benimaclet:
Sol.licita que els diners dels projectes que no es realitzen o no presenten les corresponents
factures en temps i forma es repartisquen entre els projectes de major quantia. I que eixa
subvenció hauria de ser per a orgaritzacions, entitats sense ànim de lucre, perquè correm el
perill que un altre any qualsevol negoci o qualsevol veí a nivell personal presente algun

i, per tant, que es repartisquen

entre totes. En este cas, que projectes com els
carnestoltes multicolor de l'Associació de Comerciants o els carnestoltes de I'Associació de
Dones Veinals, que enguany han complit 20 anys seguits i del qual es beneficien un gran
nombre de persones i xiquets, a més dels que es desplacen, no vegen reduides les seues
subvencions davant d'este problema, que provoque que un altre any no puguen realitzar-se per
projecte

falta de subvenció.
El president respon que no s'ha tractat el tema de subvencions, sinó el d'activitats de la junta,
la qual cosa hauria de quedar clar, perquè es tracta d'activitats de la junta mateixa en
col.laboració amb entitats o associacions del seu àrmbit,'però s'enviarà esta proposta al grup de
heball de cultura i educació perquè latinga en compte quan es tracte el tema de subvencions.

La Sra. Evangelina Martínez sol'licita que la proposta presentada de distribució de les
activitats culturals i esportives s'expose públicament en el tauler d'anuncis de la junta, per a
major transparència i que es creen menys susceptibilitats.

'

Esta proposta es recolzada també pel vocal del PSOE, el Sr. lnglada,

ja

que

hi

ha

persones que no disposen d'Internet.

El president respon que no hi ha inconvenient en què es faça així, encara que eixa
informació apareixerà en I'acta del Consell i en la gravació d'esta sessió, i les dos són públiques
ja que apareixeran en la web de I'Ajuntament.

Dit açò, s'aprova per unanimitatla proposta plantejada pel Grup de Treball de Cultura i
Educació sobre distribució del pressupost d'activitats culturals i esportives.

4. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

No ha sigut presentadacap moció a este Consell

5. PRECS

-

I PREGUNTES DELS VOCALS

Grup Ciutadans:

1. Sol'licita que s'informe sobre la quantia total del pressupost d'inversions en barris, a part dels
7 milions d'euros de la consulta ciutadana.

2. Sol'licita que s'informe sobre els criteris que s'han tingut en compte per a contractar a
l'empresa a què s'ha encarregat la consulta ciutadana.
3.Pregunta sobre el centre de majors que estava previst crear en I'antic edifici de la Fàbrica de
Tabac.

4. Recolza des del seu grup que no es procedisca al tancament de I'Escola Infantil del Col'legi

I Marqués del Túria.

-

Grup Popular:

1. Sol'licita que es comprove si totes les entitats que col'laboraran en les activitats culturals i
esportives estan inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Veinals i, si no és així, que eixa
ajuda passe a distribuir-se entre les inscrites.
2. Voldria saber, per no haver-li quedat clar, què ocorrerà amb els premis que s'har4ien concedit,

si es va a mantindre el mateix criteri que es va adoptar per ala seua concessió per barris, com
era la seua antiguitat o la seua trajectòria en el temps, i si les dites bases, a què s'ha fet
referència, serien necessàries per a futures edicions.

3. Ampliar la difusió de la consulta ciutadana perquè puga arribar a més persones, que en
alguns casos no disposen d'accés a Intemet, donant-los la possibilitat de fer-ho per registre
d'entrada o altres mitjans, perquè els pareix insuficient la participació que ha existit.

4. Sense restar importànci a a la participació dels veins i les èntitats en els grups de treball, es
proposa reivindicar que els vocals de la junta hi tinguen un major poder de decisió, sobretot en
el d'Urbanisme i Inversió en Barris.
5. Que la primera fase de la consulta ciutadana s'aclarisca en una pròxima edició, perquè hi ha
hagut associacions que, per no conéixer molt bé la seua mecànica, han vist rebutjades les seues
propostes.
6. Pregunten pel motiu del retard en I'obertura de l'Escola Infantil del barri de Sant Jeroni.

7. Informació sobre el tancament de I'Escola Infantil del Col'legi I Marqués del Túria, i insten
la Conselleria d'Educació perquè no es tanque.
8. Sol'liciten, també com el Grup Ciutadans, informació sobre la contractació de I'empresa a
què s'ha encartegat la consulta ciutadana.

El President dóna resposta

a algun d'estos precs

i preguntes:

-Respecte a I'escassa participació apuntada en la consulta ciutadana, atés que es tracta d'una
experiència pilot, amb totes les limitacions que això comporta, i segons amb què es compare, es

podria considerar que ha sigut acceptable, perquè ha estat entorn del0,95Yo, i en altres ciutats
anàlogues a esta que l'han dut a terme, amb una població de més de 200.000 habitants, ha estat
en un 0,20yo de mitjana. Per descomptat es pretén arribar a més amb la col'laboració de tots.
-Respecte al que s'ha dit sobre les activitats culturals i esportives, açò no són subvencions sinó
activitats de la junta mateixa en col'laboració amb altres associacions i entitats, per la qual cosa
en este cas no es precisaria estar inscrit en el Registre d'Entitats Veinals.

-Quant als premis, va haver-hi una discussió en el grup de heball, es va arribar a un acord, però
després van sorgir alguns desacords o discrepàncies, per la qual cosa es remetrà el tema
novament al grup de treball per a aconseguir el major consens possible i per mitjà d'unes bases
que hauran d'elaborar-se per a la seua concessió.

D'altra banda EliasPérez, vocal del PSOE, informa que el seu grup polític ha substituit
els vocals en este Consell i vol que conste en acta I'agrai'ment als vocals ixents per la labor
desenvolup ada, aixi com la presència de Carlos dela Cruz, que vol despedir-se dels presents. I
d'altra banda, informa que els projectes urbanístics aprovats en la consulta ciutadana
constituïxen només una part de la inversió, perquè d'altra banda hi ha un pressupost destinat a
infraestructures urbanístiques, que es gestionen des de la Regidoria d'Urbanisme, pel regidor
Vicent Sarrià, amb què qualsevol ciutadà pot posar-se en contacte per a fractar sobre estos
temes.

Per la seua banda, el Sr. Inglada, vocal del PSOE, sol'licita que les contestacions del
president als vocals es facen per escrit. I respecte al que ha dit el PP sobre les activitats
culturals, per a elll'important no és I'antiguitat de I'entitat a subvencionar sinó I'activitat en si.

A continuació intervé Carlos dela Cruz per a despedir-se del Consell, ja que per motius
professionals li resulta impossible continuar desenvolupant la seua labor, però la continuarà
fent en la mesura de les seues possibilitats com un veí més. El president li agraix la
col'laboració prestada al Consell d'esta Junta.

6. INTERVENCIONS VEÏNALS

1. Antonio Perez, per I'AV

de Benimaclet:

La nostra associació aportarà a la Comissió de Treball de la Junta les mesures que creiem
que poden contribuir a millorar la pròxima convocatòria de consulta ciutadana; creiem que és
positiva, però està mal dissenyadai no ha donat el resultat esperat.
De la primera convocatòria sol'licitem informació completa i detallada de les obres que es
duran a terme enguany del projecte que va aconseguir el major nombre de vots, amb un import
de 303.000 euros, el jardí dels carrers de Sant Columbà, Masquefa. Volen saber quan
s'iniciaran les obres i un detall exhaustiu de com quedarà tot el projecte.

Les juntes han de servir per a descentralitzar els servicis municipals, no hem notat cap

millora en els servicis; al contrari, és una pèrdua de temps intentar registrar qualsevol petició o
denúncia, cal millorar tots els servicis que les juntes de districte poden i han de servir.
Sol'licitem que des de la junta de districte es realitzen gestions per a intentar solucionar el
problema de la sanció de 1.500 euros imposada a I'Associació Juvenil de Veins de Benimaclet
pel concert que va convocar el dia 14 de febrer en la plaça de Benimaclet, per la falta de neteja
delazona ocupada, en la forma més pedagògica i educativa possible. (El text íntegre de I'escrit
i retall de premsa es va remetre al'adreça electrònica del regidor-presidente d'esta junta.)

L'AV de Benimaclet, amb la col'laboració de la llibreria Primado i el pub KafCafe, hem
organitzat el I Festival Poètic en Benimaclet, en les dates del 14 al2l de maig, tenint com a
introductor de totes les jornades Antonio Gamoneda (adjuntem programa).
Sol'licitem que la roda de premsa de totes les jornades puga realitzar-se en la Junta de
Districte d'Exposició, c/ Guàrdia Civil, núm. 19, el dia 12 de maig, dijoús, a les 12 hores, en la
sala superior d'eixe edifici (el text íntegre de I'escrit i el programa es van remetre també a
I' esmentat correu electrònic.)

Sol'licitem un mercat de productes frescos en la plaça de Benimaclet una vegada al mes per
a incentivar els agricultors de rodalia i incorporar els del barri.
Limitació de llicències de nous comerços d'hostaleria en el centre històric de Benimaclet (a
esta petició se suma I'Associació de Comerciants de Benimaclet).
Menys impediments per als permisos d'ocupació de la via pública per a les associacions que
compatibilitzen els interessos entre oci i descans veinal.
La nostra associació rebutja la discriminació que ha patit I'Associació Juvenil de Veins de
Benimaclet davant d'un concert quo van realitzar en la plaça de Benimaclet, pel que els han

sancionat amb 1.500 euros per incompliment dels permisos concedits. Creiem que és
absolutament desproporcionada per a una associació juvenil que no disposa de cap capacitat
econòmica i que ells no van tindre tota la culpa de la brutícia que es va deixar en els caffers
veins a laplaça, en un lloc on tots els dies es practica el botellot per persones que no tenen res a
veure amb els organitzadors. Desconeixem si en altres activitats del mateix tipus hi ha hagut
sancions, per la qual cosa sol'licitem que siga anul'lada la sanció.
Informe de la nostra petició de reurbanitzacií i conversió erL zona de vianants del carrer
de la Murta, com a ruta segura per als col'legis públics delazona.
Ampliació de I'aparcamentrcalitzat per la nostra associació entre els caffers del Lliri
Blau i I'avinguda de Valladolid.
Sobre I'Alqueria Serra, informació sobre si s'ha complit I'orde d'execució i han
desallotjat les persones que estan ocupant I'esmentada alqueria en estos moments.

El problema del botellot en la plaça de Benimaclet continua persistint i la venda
ambulant d'alcohol ha augmentat. Són les mateixes persones les que venen i incidim en què les
hem denunciat reiteradament sense haver aconseguit que se'ls decomisse l'alcohol. Insistim en
el fet que és necessària la presència dissuasòria policial.
Des de la nostra associació comprenem que eradicar el botellot és molt dificil, però hem
d'insistir en el fet que es deurien prendre mesures per al futur. Una que creiem indispensable és

la inclusió de I'assignatura d'Educació per a la Ciutadania

i

un canvi d'horaris avançant el

tancament dels locals d'oci. També un canvi més profund, de valorar més el dret al descans
davant de I'oci desenfrenat, copiant de les nacions europees més avançades, i que els estudiants

d'Erasmus vinguen a la nostra ciutat no per ser la ciutat més festiva i divertida, sinó pel valor
d'aprenentatge de les nostres universitats públiques.
El Centre Municipal Social de Benimaclet tenia una plantilla de 14 persones empleades

i seguixen les mateixes. Només hi ha hagut un canvi d'una treballadora social per una altra, i no
es tracta d'intercanviar-se treballadors/ores, es tracta d'ampliar les plantilles, és l'única forma

d'oferir un millor servici.
L'Ordenança dela Pobresa Energètica i altres d'anàlogues no acaben de ser una realitat,
és necessari donar una eixida urgent a totes estes normes que han de beneficiar les persones que

partla crisi econòmica. Seguix sense resposta.
Centre de Salut Benimaclet II: els informes que ens van donar en la nostra primera
entrevista amb la Direcció General de Sanitat sobre la inauguració del centre citat ens van
informar que incorporaven el servici d'urgència de 24 hores i que atendrien la nostra petició
d'integrar un/a treballador/ora social. Els últims informes que tenim és que ha caigut el servici
d'urgència de24 hores. Des de la nostra associació hem insistit en sol'licitar una entrevista amb
la consellera de Sanitat per no estar d'acord amb la mesura i no hem rebut resposta.
Campanya d'ADN per a poder acabar amb els excrements en tots els carrers dels barris
estan patint en major

de la ciutat. Seguim sense rebre resposta.

de

Estem aconseguint, amb I'ajuda de la Fundació Esportiva Municipal, que el Poliesportiu
Benimaclet es vaja obrint al barn, atés que estava infra:utilitzat per al servici dels

veins/veines. És positiu, però queda molt camí per recórrer. Creiem que cal intentar potenciar
I'esport de base en totes les seues categories. Hem incidit en què s'òbriga una mesa de

negociació en este sentit, amb la col'laboració de Sanitat, ja que una societat que practique
I'esport base és una societat més sana, amb la qual cosa el pressupost de Sanitat seria molt
menor. També I'obertura dels centres educatius i municipals de tots els barris a les vesprades,
perquè la joventut dispose de locals on puguen desenvolupar les seues activitats.
Seguim a I'espera que Benimaclet puga ser Barri 30. Estem d'acord amb la protecció de
la bicicleta com el mitjà menys contaminant, però també creiem que cal procedir a la protecció
dels vianants, evitant de forma dràstica que circulen les bicicletes per les voreres o en contra
direcció: han d'anarperla calçada,respectant els senyals de circulació com qualsevol vehicle.
Campanya de control de totes les mascotes per a la seua millor atenció sanità,ria. Seguix
sense resposta.

Les beques de menjador del Col'legi Municipal Benimaclet seguixen de forma ambigua
entre Conselleria i Ajuntament en este curs i falta cobrar les quantitats que van ser avançades
pel col.legi i els pares el curs passat, ja que, segons pareix, ningú vol saber res d'això. Sense
resposta.

El Col.legi Públic
d'evacuació,
existent.

ja

Carles Salvador està a I'espera que es reparen totes les portes
que totes incomplixen la normativa, i també quan serà eradicat I'amiant

Constatem una molt lleugera millora en els barris quant alaneteja, però insuficient. Cal
dotar d'un major pressupost este tema, cal aconseguir que els barris siguen el millor espill de la
ciutat.

En el mes d'agost vam sol'licitar que I'Ajuntament prenguera partit contra les
companyies elèctriques i foren eradicades les torres d'alta tensió en les zones habitades. Sense
resposta.

També hem sol'licitat de forma insistent que es retiren tots els cablejats de telefonia dels

barris, que es van instal.lar de forma il'legal, atés que estos cablejats han de ser subterranis.
Sense resposta.

2.

Martínez
Necessitat de col'laborar i impulsar la creació de consells de Participació de Zona
Bàsica de Salut (ZBS) des d'esta Junta Municipal de Districte (s'adjunta escrit presentat per la
veïna, i que constarà en I'annex I de I'acta).
Donar major difusió a la consulta ciutadana d'inversió en barris en posteriors edicions.
Ev angelina Martín ez

3. Salvador Soriano Mafünez, per Orriols Conviu:
-Convocar mesa d'administracions i entitats per a estudiar conjuntament els temes amb les
diferents regidories.
- Pla integral d'Orriols: coordinar administració i barri.

-Solució al problema plantejat per vivendes del barri d'Orriols, que es troben mal ocupades,
rellogades, massificades i sense control pel cens municipal, que hauria de ser resolt per mitjà de
vivendes o ajudes socials.

4. Adelaida Milla, per I'AV Polo y Peyrolón:
-Sol'licita que les activitats culturals i esportives siguen organitzades per la junta mateixa i, si
no és així, que les entitats que les organitzen en donen compte clarament i les justifiquen
puntualment.

5.

Mu José Martín, per Orriols Conviu:

- Reestructuració dels servicis socials per zones.

-S'ha implementat el nombre d'assistents socials?.
-Com ha afectat la reestructuració de personal duta a terme per Benestar Social al CMSS
Salvador Allende?
6. Emiliano Ayuso Alfaro:

-Sol.licita informació sobre els estudis que s'estavenrealitzant en la Fe de Cartpanar fins a la
data.

-Com es concedixen les llicències de terrasses de taules i cadires en la viá pública?.
-Solució ala gran quantitat d'excrements de gossos existents en els caffers d'Albocàsser, Poeta

Altet, Viver i l'avinguda de Valladolid.
-Instal'lació de vàters als jardins d'Orriols.

7. Gary Eteo, per Som Valencians:
-Prevenció de panderoles en Benimaclet i Orriols.
-Neteja de Benimaclet i Orriols.
-Reparació de carrers en mal estat, especialment en els carrers d'Utiel i Leonor Jovani
8. D. Manuel Fabado Escriche:

-Instal.lació de portes automàtiques en l'ambulatori del carrer de l'Arquitecte Tolsa.
9. D. Arturo Peiró Pons:

-Han anat a veure els tècnics les naus del principi del carrer d'Agustín Lara, que estan en ruines
per a demolir-les?

-Instal'lació de contenidors de residus sòlids en la carretera d'Albors.
-I1'luminació de la carreteru d'Albors.
-Quan es posa en marxa la guarderia infantil del carrer d'Alfauir, hviparalitzada?.
-S' estan tancant les biblioteques municipals?.

-Quan es reprendran les obres. de la guarderia de Sant Jeroni, en el carrer de Motilla del
Palancar?
10. Un veí:

-Sol.licita la creació d'aparcaments per

a vehicles en solars

privats de Benimaclet i Orriols.

-Creació de beques de menjador per a períodes vacacionals.

I

sense més assumptes que tractar, s'alça

la sessió, a les 21.30 hores, de la qual cosa com

secretari en done fe.

Vist i plau
EL PRESIDENT DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ

EL SECRETARI DE LA JI.]NTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
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