ACTA NÚMERO HUITANTA - CINC CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ,
CELEBRADA EL 2 DE JULIOL DE 2014
ASSISTENTS:
President:
D. SILVESTRE SENENT FERRER (PP)
Vicepresident:
D. FELIX CRESPO HELLÍN
Vocals:
Dª MARISOL VIVO LOZANO (PP)
Dª LUCILA TALENS SALAS (PP)
D. JOSÉ A. LÓPEZ MATEU (PP)
D. ANTONIO RODRIGUEZ PARRILLA (PP)
Dª JOSÉ M. ORTA CID (PP)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
Dª CRISTINA ESCRIBANO GARCIA (PSOE)
D. FRANCISCO ROMERO COLOMER (EU)
D. JAUME FERRÁ PELLICER (COMPROMIS)
Secretari:
D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
Assisteix com a convidada la Regidora del PSOE Dª Anais Menguzzato.
En la ciutat de València, sent les 18,00 hores del dia 2 de juliol de 2014,
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.- Lliurament de premis de el “Concurs de Pintura Ràpida”, organitzat per la
Junta.
3.- Mocions:
- Grup Socialista: 1)PAI de Benimaclet i camp de futbol; 2)Freqüència
d'autobusos de l'EMT a l'estiu per zona universitària.
- Grup Compromís: 1) Suport del Projecte Benimaclet amb trànsit pacificat; 2)
Atzucacs dels carrers Baeza i Agustín Lara en Barri d’Orriols.
- Grup EUPV: 1)Ús social del quiosc del Parc d’Orriols; 2) Abonament per a
persones desocupades.
4.- Precs i preguntes:
- Grup Compromís: 1)Contaminació acústica en la plaça major i voltants de
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Benimaclet; 2)Biblioteca Carola Reig de Benimaclet; 3)Solucions a
l'encreuament dels carrers Vinaròs/Reverend José Mª Pinazo; 4)Situació de les
torres de la Plaça de Saragossa i el monument al Rei Jaime el Conqueridor ; 5)
Cursos Universitat Popular d’Orriols.

1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Els vocals assistents manifesten haver rebut còpia de les actes de les
sessions anteriors de 2 d’abril de 2014, juntament amb l'ordre del dia de la
present convocatòria, aprovant-les per unanimitat.

2.- ENTREGA DE PREMIS DEL “CONCURS DE PINTURA RÀPIDA”
ORGANITZAT PER LA JUNTA.
Pel tècnic de cultura de la Junta es dóna lectura a l'acta del jurat del VII
Concurs de Pintura Ràpida:
“Sent les 17,00 hores del dilluns 30 de juny de 2014, es reuneixen els
membres del jurat que a continuació es detalla.
- Dª Marisol Vivó (Presidenta).
- Dª Teresa Atienza.
- Dª Cristina Hernández.
- D. Francisco Soler.
Dels 11 quadres i artistes que concursen, el jurat dóna la seua puntuació
i el resultat és el següent:
- 1*er premi, dotat amb 400 euros per a Dª EMPARE *FERRIOLS.
- 2º premi, dotat amb 200 euros, per a D. MARIANO BELLVER”.
Acabada la lectura de l'acta es fa lliurament dels citats premis als
guanyadors.
3.- MOCIONS
Prèviament a debatre les mocions incloses en l'ordre del dia, s'aprova tractar,
per via d'urgència, una moció conjunta de tots els grups polítics que integren la
Junta:
-Assumpte: Reconeixement a Amparo Arce, morta el dia 25 de juny.
Proposta: La Junta de Districte reconeix l'aportació i compromís
d'Amparo Arce amb Benimaclet i insta a l'Ajuntament de València a retre-li
homenatge públic.
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Aquesta moció s'aprova per unanimitat, i en nom de tots els membres de la
Junta el Sr. President manifesta el reconeixement i el seu condol per Dª
Empare Arce, afegint que en l'Acte Institucional a celebrar per aquesta Junta,
se li rendirà aquest reconeixement públic per Benimaclet i per tot el Districte. I
dit açò es tracten les mocions plantejades en l'ordre del dia.

GRUP SOCIALISTA:
1) Assumpte: PAI de Benimaclet i camp de futbol.
Propostes: a) Instar a la Delegació d'Urbanisme de l'Ajuntament de
València a encarregar a l'empresa municipal AUMSA la gestió del sector; b)
Donar participació a les entitats veïnals i col·lectius del barri per a realitzar
un nou planejament i de les dotacions socials; c) Mentre es procedisca a
una nova reparcel·lació, s'insta a la Delegació d'Urbanisme a subscriure un
conveni amb els propietaris de cessió anticipada dels terrenys d'ús esportiu
perquè el nou camp de futbol siga una realitat com més prompte millor.

Resposta: La resolució d'Alcaldia U-23 de 16 de gener de 2014, no concedia
un termini de 3 mesos per a resoldre l'expedient sinó que ampliava a 3 mesos
més el procediment de resolució, açò sense perjudici de la suspensió que si
escau procediria si concorreguera causa per a açò.
El passat 27 de juny, el Ple de l'Ajuntament va acordar declarar la Caducitat del
Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada del Sector SUP T-4
“Benimaclet” del PGOU de València i Resoldre el Conveni Urbanístic subscrit
entre l'Ajuntament de València i la mercantil “URBEM, S. a.”, Concessionari
Urbanitzador
del
Sector
*SUP
T-4
“Benimaclet”.
A partir d'ací els tècnics municipals del Servei de Programació analitzaran la
procedència o no de la programació del Sector i si es decideix programar,
valorar si s'executa per gestió directa o indirecta, de conformitat amb els
articles 117 i següents de la LUV.
En principi el Planejament aprovat conservarà la seua vigència.
Quant a la realització de Convenis per a la cessió anticipada dels terrenys d'ús
esportiu, hi ha diverses qüestions que dificulta aquesta possibilitat, com són: en
primer lloc, la titularitat dels terrenys, per la qual cosa depèn totalment de la
voluntat dels propietaris que vulguen accedir a açò; d'altra banda, en els
terrenys d'ús esportiu la destinació d'aqueix sòl pot anar destinat a un camp de
futbol o un altre ús igualment esportiu i, finalment i principal, cal tenir en compte
que si s'executara la dotació seria necessari urbanitzar la zona per a garantir la
seguretat dels accessos i de les instal·lacions, obres els costos de les quals
d'urbanització són càrregues pròpies del PAI i que l'Ajuntament, amb els diners
dels ciutadans, no ha d'assumir.
Sobre aquesta moció es produeixen les següents intervencions:
- El vocal Sr. de la Creu, pel PSOE, sol·licita que la iniciativa la prenga
l'Ajuntament, com a solució més ràpida, doncs d'una altra forma es corre el risc
que s'allargue altres 20 anys.
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- El Sr. President li respon que caldrà esperar a la valoració que es faça
després de l'aprovació del Ple, i insisteix que ací es proposen despeses que no
ha d'assumir l'Ajuntament, sinó que són càrregues del propi PAI.
- El vocal Sr. Romero, per EUPV, manifesta que mai va estar d'acord amb la
política del PAI, per respondre a l'interès privat, i que hauria de ser assumit
amb inversió pública.
- El vocal Sr. Ferrá, per COMPROMÍS, pregunta si existeix un compromís
d'establir una data límit.
- El Sr. President li contesta que solament es pot comprometre a intentar
agilitar els tràmits, però no ha indicar una data, ja que la desconeix.
Finalitzat el debat, se sotmet a votació aquesta moció, amb el següent resultat:
- Vots a favor: 4, els de els vocals del PSOE, EUPV I *COMPROMÍS.
- Vots en contra: 7, els de els membres del Consell del PP.
Queda, per tant, rebutjada la moció presentada.

Assumpte: Freqüència d’autobusos de l’EMT a l’estiu pèr zona
universitària.
Propostes: a) Instar a la Delegació de Transport a fer un estudi sobre els
usos en la zona universitària del transport públic durant els mesos d'estiu i
èpoques no lectives en la universitat, per a millorar la connectivitat amb la
resta de la ciutat i que no supose un perjudici per als residents; b) Instar a
l'Ajuntament, a través de l'EMT, a augmentar la freqüència de pas i reduir
els temps entre autobusos en aquestes zones en època d'estiu i no
lectives; c) Conèixer l'impacte que els serveis de tramvia i metre de
*MetroValencia, dependents de la Generalitat Valenciana, durant aquesta
època té i la reducció que açò suposa en pas de vehicles.
Resposta: L'EMT efectua un ajust de l'oferta de totes les línies, en funció de la

demanda, amb horaris i nivells de servei diferenciats i dissenyats,
exclusivament, per als mesos de Juny, Juny i Agost. Ajustant-se, les línies el
perfil
de
les
quals
de
client
és
majoritàriament
estudiantil.
Sobre la freqüència de pas i oferta de servei cal destacar que l'eix de Blasco
Ibáñez està atès, en tota la seua longitud, per les línies 31 i 81, i parcialment en
algun dels seus trams, o de forma transversal, per les línies 8, 9, 10, 13, 18, 29,
30, 40, 41, 70, 71, 79, 80, 81, 89, 90, N89, N90 i N1.
Aquesta oferta converteix la zona universitària en una de les de major
concentració
de
transport
públic
durant
tot
l'any.
S'accepta la moció, i per part del Sr. President se sol·licitarà a la Delegació de
Circulació i Transports que s'intente que la freqüència siga més ràpida, i
sobretot en les línies 31 i 81.
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GRUP COMPROMÍS:
1) Assumpte: Suport al projecte Benimaclet amb trànsit pacificat.
Propostes: a) Que el Consell de la Junta trasllade al Regidor de Trànsit la
necessitat d'implantar en Benimaclet el projecte de barri amb trànsit
pacificat, barri 30 km/h a totes les vies d'únic sentit, 20 km/h a les vies amb
preferència de vianants (amb especial cura de les zones que envolten els
col·legis i parcs infantils) i zona 50 km/h en les vies de doble sentit.; b) Que
des de la Regidoria de Trànsit existisca una absoluta tolerància zero amb
l'incompliment de la normativa.
Resposta: S'han mantingut amb l'Associació de veïns diverses reunions i visites

al barri on s'ha manifestat el desig del barri perquè s'apliquen mesures tendents
a pacificar el trànsit.
D'altra banda, està pròxima l'entrada en vigor de la reforma del Reglament
General de la Circulació que imposarà el límit de velocitat a 30 Km/h en totes
aquelles vies urbanes que disposen únicament d'un carril per sentit. En el cas
de Benimaclet afectaria pràcticament a tots els carrers. No obstant açò, una
vegada entre en vigor aquesta norma s'estudiaran aquells casos que
requerisquen
una
actuació
especial
per
la
seua
singularitat.
Pel Sr. President s'accepta aquesta moció sempre que s'elimine la segona
proposta, i que siga la Policia Local la que controle aquestes infraccions,
extremant la seua vigilància.
2) Assumpte: Atzucacs dels carrers Baeza i Agustín Lara al barri
d’Orriols.
Propostes: a) Que el Consell de la Junta trasllade al Regidor d'Urbanisme
la necessitat urgent de trobar una solució acceptable, i que els serveis
tècnics municipals estudien les mesures administratives necessàries per a
poder portar a terme una permuta de terrenys que permeta obrir el pas dels
carrers i la seua connexió amb l'Av. Constitució; b) Que es cree una
comissió formada per tots els partits amb representació en la Junta i per les
organitzacions veïnals del barri d’Orriols per a realitzar un seguiment del
procés i que no torne a quedar en l'oblit.
Resposta: L'obertura del carrer Agustín Lara no pot executar-se com a
expropiació, per resultar que es tracta d'un àmbit vial de cessió obligatòria. Per
tal motiu, el Servei de Planejament va incorporar aqueix àmbit amb una Unitat
d'Execució dins del document exposat al públic de la Revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana que s'està tramitant, i que concretarà la seua solució amb
el desenvolupament de les Unitats d'Execució de la ciutat, la qual cosa
permetrà la gestió adequada del mateix i, amb açò, la seua obertura.
L'Ajuntament té establits mecanismes de control de l'acció del Govern
Municipal, tant pels grups de l'oposició com a través de la participació
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ciutadana, suficients perquè siga innecessària la creació de comissions de
seguiment per a cada assumpte.
Sotmesa

la

moció

a

votació

es

produeix

el

següent

resultat:

- Vots a favor: 4, el dels vocals del PSOE, EUPV I COMPROMÍS.
-

Vots

en

contra:

7,

els

de

els

membres

del

Consell

del

PP.

Queda, per tant, rebutjada aquesta moció.

-

GRUP EUPV:

1) Assumpte: Us social del quiosc del Parc d’Orriols.
Propostes: Única.- Que es revise la concessió de la llicència per a garantir
la seua obertura, i en cas que els actuals concessionaris no es puguen fer
càrrec se de l'opció a l'Associació d'Aturats d’Orriols-Torrefiel.
Resposta: S'informa que es poden presentar sol·licituds per a la utilització de
l'espai indicat. En les mateixes, serà necessari un projecte per a valorar el
model de quiosc i que es faça constar l'escomesa elèctrica i d'aigua potable
d'aqueix espai.
El Sr. President, davant la intervenció del representant d'aquesta Associació,
afegeix que de presentar-se una sol·licitud per la mateixa per a la utilització
d'aquest quiosc, se li fera lliurament d'una còpia i es prendria interès.
2) Assumpte: Abonament per a persones desocupades.
Propostes: Única.- Instar a l'Ajuntament de València a facilitar una targeta de
transport urbà a les persones desocupades de llarga durada.

EMT València disposa de múltiples ajudes per al transport que
s'ofereixen a diversos col·lectius amb un cost considerable per a les arques
municipals. De fet, més del 90 % dels usuaris es desplacen cada dia amb títols
subvencionats. D'aquesta manera és possible ajudar no solament als
desocupats sinó també a altres col·lectius sensibles com els jubilats,
pensionistes, joves i discapacitats.
Un dels títols que més utilitzen els valencians és l’abonament Plus. Un
abonament que ofereix transbords gratuïts sense límits durant una hora. Aquest
títol influeix considerablement en l'aspecte econòmic: el preu per 10 viatges és
de 8 euros. El cost del viatge és de 0’8 enfront del 1’20 que costa el senzill.
Aquesta diferència sobre el cost del servei és sufragada per l'Ajuntament de
València, i es calcula un cost benvolgut anual que ronda els 15 milions d'euros.
Resposta:

D'altra banda està e l’abonament Or, un títol que beneficia a més de 100.000
ciutadans majors de 65 anys, pensionistes i discapacitats. L'aportació que
l'Ajuntament realitza per a sufragar el cost d'aquesta mobilitat és de 16 milions
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d'euros.
Destacar també el llançament de l'any passat del títol EMT Jove. Actualment es
validen cada dia 1.000 viatges amb aquest títol, que costa res més 30 euros al
mes i es pot utilitzar sense cap límit.
De tot açò es dedueix l'esforç que l'Ajuntament realitza per a incentivar i
promoure el transport públic entre els ciutadans i col·lectius socials és
important. No obstant açò, EMT València es compromet a fer nous estudis per
a afavorir, en la mesura del possible, a més col·lectius desfavorits.
Per la seua banda el Servei de Benestar Social informa que en relació a quin
tipus d'ajudes existeixen per a aturats de llarga durada i pel que fa a les
prestacions econòmiques individualitzades, en la seua modalitat d'ajudes
d'emergència, que es gestionen per part d'aquest Ajuntament, com a entitat
col·laboradora de la Conselleria de Benestar Social, aquestes prestacions no
van dirigides específicament a població parada de llarga durada. D'acord a
l'Ordre 27/2013, de 26 de desembre la Conselleria de Benestar Social que
regula les ajudes esmentada, són ajudes econòmiques de caràcter
extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què poden trobar-se
les persones afectades per un estat de necessitat.
Els requisits que han de complir-se per a accedir a aquestes ajudes són els
següents:
1.- Que el beneficiari no dispose d'ingressos suficients parell afrontar les
despeses derivades de la situació d'emergència.
2.- Que la renda per càpita de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant no
supere la quantia anual de 5.007, 80 € per a l'exercici 2014.
3.- Que dispose de l'informe tècnic subscrit pels serveis tècnics municipals.
La precitada Ordre considera situacions d'emergència aquelles que originen
despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter
bàsic i urgent, tals com:
a) Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual.
b) Despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o
urgent necessitat social i que es consideren d'interès per a l'atenció de
persones amb important problemàtica.
c) Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.
D'acord a l'anteriorment exposat, aquestes ajudes de caràcter extraordinari no
s'ajusten per fi de donar cobertura per al desplaçament de les famílies en
transport urbà, de forma continuada.
En el debat d'aquesta moció es produeixen les següents intervencions:
- El vocal Sr. Romero indica que la resposta no es correspon a la pregunta, i
que, per tant, manté la moció.
- El vocal Sr. Ferrá considera que s'hauria d'estudiar o reajustar més el tema en
una situació com l'actual.

7

- La Regidora Sra. Menguzzato recorda que en el Ple de l'Ajuntament ja es va
proposar alguna cosa semblant i es va dir que s'estudiaria, però ha passat un
any i encara no s'ha donat resposta.
- Finalment el Sr. President indica que no té inconvenient en què l'EMT faça un
estudi sobre aquest tema.
4.- PRECS I PREGUNTES.

Abans d'entrar en aquest punt el Sr. President volguera informar sobre
dues mocions, plantejades en la sessió anterior, i en les quals es va
comprometre
a
donar
resposta
en
la
present
sessió:
1.- PAI de Benimaclet: Ja s'ha donat contestació en la moció plantejada en la
present sessió pel PSOE.
2.- Repartiment d'aliments per “Espanya 2000” en barri d’Orriols.
Resposta: No consta que s'haja presentat cap sol·licitud autoritzant l'ocupació
del domini públic per a portar a terme l'activitat, per la qual cosa es va procedir
a denunciar per dues infraccions, una per contaminació acústica i una altra per
l'Ordenança d'Ocupació de Via Pública i donades les especials circumstàncies
que concorrien, amb una afluència de públic de més de 200 persones rebent
aliments, és per la qual, i amb l'objectiu d'evitar pertorbacions de l'ordre públic
no es va considerar convenient una actuació de dissolució. Després es va
procedir a comunicar amb el lliurament de les còpies de les infraccions
comeses.
- GRUP COMPROMÍS:

1) Asumpte: Contaminació acústica en la plaça major i voltants de
Benimaclet.
Preguntes:
- Té previst l'Ajuntament informar a establiments d'oci i a usuaris del deure
respecte al descans veïnal, fomentant el compliment voluntari de la
normativa vigent, així com reforçar la vigilància de la zona perquè no es
produïsquen aquests casos de contaminació acústica i donat el cas exercir
les competències en la matèria per a fer efectiu el dret a la vida privada
familiar dels veïns de la plaça de Benimaclet i voltants?
- Per què els veïns han de reclamar contínuament un dret al descans i les
seues demandes no són garantides per endavant si el problema és més que
conegut i està ben detectat?.
Resposta: En relació amb la problemàtica existent en la Plaça de Benimaclet

els caps de setmana, derivada principalment pel soroll i la brutícia provocada
per la concentració de persones realitzant “Botelló” i altres conductes
antisocials, s'informa el següent:
1.- A principis de Setembre de l'any 2013, es va mantenir una reunió amb
representants veïnals i comercials del Barri Benimaclet, en la seu de l'AA.VV de
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Benimaclet, on li van traslladar les queixes derivades del Botelló i brutícia els
caps de setmana en la Plaça de Benimaclet.
2.- En atenció a les denúncies i plantejaments dels allí presents, va eixir un
compromís per part d'aquesta Policia Local i Cos Nacional de Policia per a
dissenyar un dispositiu policial que atallara o almenys aconseguira disminuir els
problemes en la Plaça i voltants. Aquest dispositiu conjunt es va realitzar durant
un mes, quedant emplaçats tots els assistents, veïnals i policials, per a
transcorregut un mes tornar-se a reunir i avaluar els objectius aconseguits.
3.- Amb data 22/10/13, va tenir lloc una altra reunió amb els mateixos
representants veïnals, presentant els resultats obtinguts i interessant-se per les
percepcions dels veïns. En general els veïns van reconèixer que s'havia
aconseguit disminuir considerablement les molèsties, reconeixent el treball
realitzat pels Agents. Donat el resultat es va acordar mantenir un mes més la
pressió per a posteriorment passar a realitzar un servei de manteniment i
supervisió de la situació.
4.- Durant el període hivernal i fins al mes de març, la presència de persones
en la Plaça ha sigut escassa i perfectament controlada amb una vigilància
discrecional. No obstant açò una vegada passades la Falles i amb la millorança
del clima s'ha vingut observant una major afluència de joves a partir dels dijous.
5.- Davant l'increment de les molèsties es va sol·licitar la col·laboració d'altres
Unitats d'aquesta Policia Local del torn de nit per a prestar servei tots els caps
de setmana en la Plaça de Benimaclet i els seus voltants, vigilància està
realitzada en funció de la disponibilitat d'Unitats i Servei Planificats. No obstant
açò s'han rebut puntualment informes de les actuacions de la Unitat de nit en
les quals es reflecteix que pràcticament tots els caps de setmana, fins i tot
algun dijous, s'actua en la Plaça de Benimaclet amb la Unitats que es precisen
a cada moment, constant actuacions en matèria de Botelló, sorolls, Seguretat
Ciutadana, Neteja i desallotjaments.
2) Assumpte: Biblioteca Carola Reig de Benimaclet.
Preguntes:
- La Delegació de Cultura va incloure en els seus pressupostos la dotació
necessària per a realitzar aquestes obres?.
- En cas afirmatiu: Com és la previsió de realització de les mateixes?.
- En cas negatiu: Com és el motiu que no s'incloguera aquesta partida per a
poder complir amb la normativa vigent d'accessibilitat en un edifici públic?.
Resposta: La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 d'abril de
2014 va acordar aprovar el projecte bàsic denominat “supressió de barreres
arquitectòniques i de reforma i ampliació en la Biblioteca Municipal “Carola
Reig” i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, a través de
la Sotssecretaria de la mateixa, el finançament del citat projecte amb càrrec al
Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat
Valenciana, en ajustar-se als requisits que regula el Decret Llei 1/2009 de 26
de febrer del Consell de la Generalitat Valenciana.
3) Assumpte: Solucions a l’encreuament dels carrers Vinarós amb Reverend
José María Pinazo.
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Preguntes:

- Té previst l'Ajuntament solucionar l'encreuament d'aquests carrers?.
- Per a quan?.
- Si el sòl que existeix en aquest encreuament és de titularitat pública, per
ser de cessió obligatòria, per què no s'ha executat ja?.
Resposta: La parcel·la situada en l'encreuament del Carrer Vinaròs en
l'encreuament amb el carrer Reverend José María Pinazo es troba qualificada
com a xarxa viària. És un àmbit vial de cessió obligatòria, però no és de
propietat municipal perquè aqueixa cessió no s'ha fet efectiva.

Les dificultats manifestes d'obtenir aqueix sòl objecte de cessió a través d'una
llicència d'edificació de la parcel·la no cadastrada al que està vinculat aqueix
sòl i no poder expropiar-se precisament perquè ha d'obtenir-se per cessió, és
pel que estem estudiant una modificació del planejament que eliminarà la
condició de parcel·la edificable de la parcel·la no cadastrada, i poder obtenir
així per expropiació els vials.
Confiem que la modificació puntual del planejament podrà tramitar-se de forma
àgil, però mentre la tramitació administrativa porta el seu curs, estem realitzant
gestions amb el propietari de la parcel·la que puga permetre arribar a un acord
perquè l'Ajuntament, previ pagament del terreny destinat a vial, puga anticipar
la seua ocupació per a urbanitzar-ho.
4) Assumpte: Situació de les torres de la Plaça Saragossa i el monument al
Rei Jaume el conqueridor.
Preguntes:

- Té previst l'Ajuntament en aquest exercici 2014 reparar la teulada de les
dues torres bessones de les colles de l'antiga Estació d'Aragó, així com el
basament de l'estàtua del Rei Jaume I en la plaça de Saragossa?.
- Com és la raó pel que no està previst, havent-hi despeses menys
necessàries?.
- Cas de no tenir-ho pressupostat per a enguany es tindrà per a l'exercici
2015 ?.
Resposta: Sobre les Torretes situades en la rotonda de la plaça de Saragossa:

Respecte a la reparació de la Torreta situada en la part central de la rotonda,
s'informa que s'ha requerit a l'Agrupació Professional Càrrega i Descàrrega de
València a fi que procedisca a la reparació de la coberta.
Respecte a l'altra Torreta, correspon al Servei de Servei Centrals Tècnics que
està
prevista
la
seua
reparació
en
el
transcurs
d'enguany.
Sobre el despreniment d'unes plaques de marbre del basament del Monument
al Rei D. Jaume en la Plaça de Saragossa, en l'actualitat falten dues plaques
de marbre de diferents dimensions de la part frontal del Monument. Les
plaques es troben dipositades a dia d'avui en les dependències Municipals de
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la Brigada de Monuments, per a la seua col·locació immediata en el moment
que existisca dotació pressupostària per a açò.
5) Assumpte: Cursos Universitat Popular d’Orriols.
Pregunta:

- Té previst la Universitat Popular de l'Ajuntament programar en l'U.P. d’Orriols
cursos d'espanyol per a estrangers com fa en altres barris, on s'ha detectat la
necessitat?.
- Té prevista la Universitat Popular de l'Ajuntament programar en tots els seus
centres cursos de valencià per als nouvinguts per a afavorir la seua integració i
que aquestes famílies no es troben amb el problema de no poder ajudar als
seus fills en els deures escolars?.
Resposta: La Universitat Popular, en funció de la disponibilitat de recursos

humans per a cada curs i de la seua capacitació específica, estudia la pertinent
programació i la implantació de les activitats per centre, es pot estudiar la
proposta per a cursos pròxims.
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, per EUPV es formulen
les següents qüestions:
1.- Situació en què es troba el tema ací tractat sobre el “edifici La Patatera”.
2.- Sol·licita, d'altra banda, que el cartell informatiu existent en la parada de
l'EMT en C/ Doctor Gómez Ferrer se situe a major altura, doncs tal com està
ara resulta difícil de veure, i açò ho fa extensiu a tots els que es troben en
aquesta mateixa situació (Aporta fotografia d'aquest cartell en la parada).
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió, sent les 19,30 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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